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บันทึกวิเคราะห�สรุป 
สาระสําคัญของร#างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

   
 
  คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหเสนอร�างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ต�อสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดทําบันทึกวิเคราะห2สรุป
สาระสําคัญของร�างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๒ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
ดังต�อไปนี้ 
   
๑. เหตุผลและความจําเป3นในการเสนอร#างพระราชบัญญัติ 
  โดยท่ีเป;นการสมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ2ในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาด 
แบบตรงใหมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึนอันจะเป;นการคุมครองผูบริโภคมิใหตองตกเป;น 
ฝ?ายเสียเปรียบในการซ้ือขายสินคาหรือบริการ และเพ่ือใหมีหลักประกันว�าผูบริโภคจะไดรับ 
ความคุมครองหากผูบริโภคไดรับความเสียหายอันเกิดจากการท่ีผูประกอบธุรกิจไม�ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้   สมควรกําหนดใหผูขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาด 
แบบตรงตองเป;นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด และตองวางหลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้ 
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองแจงใหนายทะเบียนทราบ
เม่ือมีการยายสํานักงาน ตองส�งรายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจต�อนายทะเบียน และใหมีหนาท่ี
จัดทําเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการ และกําหนดหลักเกณฑ2การโอนกิจการและการเลิกประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง รวมท้ังกําหนดเหตุเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
ตลาดแบบตรงใหชัดเจน และปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป;นตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. สาระสําคัญของร#างพระราชบัญญัติ 

๒.๑ บทนิยามคําว�า “บริษัท”  
      กําหนดบทนิยามคําว�า “บริ ษัท” เ พ่ือใหสอดคลองกับการกําหนดให 

นิติบุคคลท่ีจะประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตองมีทุนจดทะเบียน ซ่ึงนิติบุคคลท่ีมี 
ทุนจดทะเบียนมีไดแต�เฉพาะนิติบุคคลท่ีจัดต้ังในรูปแบบของบริษัทเท�านั้น และโดยท่ีบริษัทแบ�งเป;น ๒ 
ประเภท ไดแก� บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2และบริษัทมหาชนจํากัดตาม
กฎหมายว�าดวยบริษัทมหาชนจํากัด จึงกําหนดนิยามใหหมายความถึงบริษัทท้ังสองประเภทดังกล�าว 
(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 

๒.๒ คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 
 (๑) กําหนดหามท้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ 

ขายตรงและตลาดแบบตรงดํารงตําแหน�งหรือเป;นผูถือหุนเกินรอยละสิบของจํานวนหุนท้ังหมด 
ในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงในระยะหนึ่งปFก�อนดํารงตําแหน�งหรือระหว�าง



 ๒ 

ดํารงตําแหน�งประธานกรรมการหรือกรรมการ เพ่ือใหกรรมการในคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรงมีความเป;นกลางและไม�มีผลประโยชน2ในบริษัทอ่ืน ในการนี้ ไดตัดการหามดํารงตําแหน�ง 
ในหางหุนส�วนท่ีประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงออก เนื่องจากร�างพระราชบัญญัตินี้
กําหนดใหผู ท่ีจะประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงไดตองเป;นบริษัทเท�านั้น จึงไม�มี 
ความจําเป;นตองกําหนดขอหามกรณีหางหุนส�วนดังกล�าวไว (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙) 

 (๒) เพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 
ในการออกระเบียบเก่ียวกับการเปHดบัญชีเงินฝากและการเบิกจ�ายเงินจากบัญชีเงินฝากสําหรับ
หลักประกันท่ีเป;นเงินสด เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการวางหลักประกันตาม
พระราชบัญญัตินี้และเพ่ือใหการจัดการกับหลักประกันท่ีเป;นเงินสดของนายทะเบียนมีหลักเกณฑ2 
ในการปฏิบัติท่ีชัดเจน (เพ่ิมมาตรา ๑๓ (๓/๑)) 

๒.๓ การกําหนดความรับผิดต�อผูบริโภค 
        กําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูจําหน�ายอิสระตองร�วมรับผิดต�อ
ผูบริโภคในความชํารุดบกพร�องของสินคาหรือบริการท่ีผูจําหน�ายอิสระขายใหแก�ผูบริโภคหรือ 
ความเสียหายท่ีผูจําหน�ายอิสระไดก�อข้ึนจากการไม�ปฏิบัติหนาท่ีของผูจําหน�ายอิสระ เพ่ือประกัน 
มิใหผูประกอบธุรกิจขายตรงปฏิเสธความรับผิดต�อผูบริโภคในกรณีท่ีผูบริโภคซ้ือสินคาหรือบริการ 
จากผูจําหน�ายอิสระโดยตรง เนื่องจากตามนิยามของผูจําหน�ายอิสระหมายถึงบุคคลท่ีไดรับโอน
กรรมสิทธิ์ในสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจขายตรงและนําสินคาหรือบริการดังกล�าวไปเสนอ
ขายตรงต�อผูบริโภค จึงมิไดเป;นตัวแทนของผูประกอบธุรกิจขายตรงเหมือนเช�นกรณีตัวแทนขายตรง  
ผูประกอบธุรกิจขายตรงจึงอาจปฏิเสธความรับผิดในกรณีดังกล�าวได จึงจําเป;นตองกําหนดความรับผิด
ไวใหชัดเจน (เพ่ิมมาตรา ๒๔/๑) 

๒.๔ การแจงยายสํานักงานและการส�งรายงานการประกอบธุรกิจ 
 (๑) กําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

ตองแจงการยายสํานักงานใหนายทะเบียนทราบเป;นหนังสือภายในสิบหาวันนับแต�วันท่ีมีการยาย
เพ่ือใหนายทะเบียนไดทราบความเคลื่อนไหวในการประกอบธุรกิจและเพ่ือใหสอดคลองกับ 
การเพ่ิมเติมเหตุในการเพิกถอนทะเบียนกรณีไม�แจงต�อนายทะเบียนเม่ือมีการยายสํานักงาน  
(เพ่ิมมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๙/๑) 

 (๒) กําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
ตองส�งรายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจต�อนายทะเบียนตามแบบ หลักเกณฑ2 และระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงประกาศกําหนด เ พ่ือใหนายทะเบียนไดทราบ 
ความเคลื่อนไหวในการประกอบธุรกิจและใหสอดคลองกับการเพ่ิมเติมเหตุในการเพิกถอนทะเบียน
กรณีไม�รายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจต�อนายทะเบียน (เพ่ิมมาตรา ๒๖/๒ และมาตรา ๒๙/๑) 

๒.๕ การจัดทําและการใชเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการ 
 (๑) กําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายตรงมีหนาท่ีจัดทําเอกสารการซ้ือขายสินคา

หรือบริการ โดยใหผูจําหน�ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงมีหนาท่ีส�งมอบเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือ
บริการนั้นแก�ผูบริโภคพรอมกับสินคาหรือบริการ เพ่ือกําหนดผู มีหนาท่ีในการจัดทําเอกสาร 
การซ้ือขายสินคาหรือบริการและกําหนดเวลาในการส�งมอบเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการ 
ใหชัดเจน และโดยท่ีการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม�มีผูจําหน�ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง  



 ๓ 

จึงกําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหนาท่ีจัดทําและส�งมอบเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือ
บริการใหแก�ผูบริโภคเป;นอีกวรรคหนึ่ง (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๐) 

 (๒) กําหนดใหการซ้ือขายสินคาหรือบริการใดท่ีผูประกอบธุรกิจขายตรง  
ผูจําหน�ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ฝ?าฝNนหรือไม�ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑  การซ้ือขายสินคาหรือบริการนั้นไม�มีผลผูกพันผูบริโภค เพ่ือใหสอดคลอง
กับการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๐ ท่ีกําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
มีหนาท่ีในการจัดทําเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการ และใหผูจําหน�ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง  
หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงใหมีหนาท่ีส�งมอบเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการนั้น (แกไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๓๒) 

๒.๖ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจ 
 (๑) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูประกอบธุรกิจขายตรงและ 

ผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง โดยกําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
ตลาดแบบตรงตองเป;นบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวไม�ตํ่ากว�าสิบลานบาท และกรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการกิจการของบริษัทจะตองไม�มีลักษณะตองหามตามท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ เพ่ือเป;นการประกันความม่ันคงของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ 
ขายตรงและตลาดแบบตรงใหแก�ผูบริโภค ผูจําหน�ายอิสระ และตัวแทนขายตรง นอกจากนี้ บริษัท
ดังกล�าวจะตองไม�เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงภายในหาปF
ก�อนวันยื่นคําขอจดทะเบียน เพ่ือมิใหผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
ท่ีเคยกระทําความผิดจนถูกเพิกถอนทะเบียนกลับเขามาประกอบธุรกิจไดภายในระยะเวลาอันสั้น 
(เพ่ิมมาตรา ๓๘/๑) 

 (๒) กําหนดลักษณะตองหามของกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคล 
ผูมีอํานาจจัดการกิจการของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง โดยกําหนดใหบุคคล
ดังกล�าวตองไม�เป;นบุคคลลมละลาย ไม�เป;นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
ไม�เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแต�เป;นโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม�เป;นกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการกิจการ
ของบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และไม�เคยเป;นกรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลผู มี อํานาจจัดการกิจการของบริษัทท่ีเคยถูกเพิกถอนทะเบียน 
การประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงภายในหาปFก�อนวันยื่นคําขอจดทะเบียน ท้ังนี้ เพ่ือเป;น
หลักประกันความโปร�งใสในการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงและ 
เพ่ือมิใหผูท่ีเคยกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ กลับเขามา 
มีอํานาจจัดการในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงไดภายในระยะเวลาอันสั้น  
(เพ่ิมมาตรา ๓๘/๒) 

๒.๗ การวางและจ�ายหลักประกัน 
 (๑) กําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนตองวางหลักประกันเพ่ือเป;นหลักประกัน

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามจํานวนเงินท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต�ตองไม�นอยกว�าหาแสนบาท 
ซ่ึงอาจวางเป;นเงินสด หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
หรือทรัพย2สินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงประกาศกําหนดก็ได เนื่องจากแมจะ
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตองมีทุนจดทะเบียนซ่ึงชําระแลวไม�ตํ่ากว�าสิบลานบาท แต�ทุนจดทะเบียน



 ๔ 

นั้นไม�สามารถนํามาใชเป;นหลักประกันได และไดกําหนดใหออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ2 
วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดประเภทและชนิดของพันธบัตรท่ีนํามาวางเป;นหลักประกัน  
การจัดการเก่ียวกับดอกผลของหลักประกัน และการเปลี่ยนหลักประกันแต�ละประเภทไวใหชัดเจน 
เนื่องจากพันธบัตรมีหลายประเภทและหลายชนิด จึงอาจมีปRญหาทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการในการวาง
พันธบัตรเป;นหลักประกัน การบังคับกับพันธบัตรเพ่ือชดเชยค�าเสียหายแก�ผูบริโภค ตลอดจนการรับ
ดอกผลจากพันธบัตรท่ีนํามาวางเป;นหลักประกันดังกล�าว จึงจําเป;นตองกําหนดเรื่องดังกล�าวใหชัดเจน 
(เพ่ิมมาตรา ๓๘/๓)  

 (๒) กําหนดใหนายทะเบียนเป;นผูรับผิดชอบในการเปHดบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย2สําหรับหลักประกันท่ีวางเป;นเงินสดแยกเป;นแต�ละบัญชีเพ่ือประโยชน2ของผูประกอบธุรกิจ
ขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแต�ละราย รวมท้ังการเบิกจ�ายเงินจากบัญชีเงินฝาก
ดังกล�าวตามระเบียบท่ีคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงกําหนด ส�วนดอกผลจากเงินฝากนั้น 
ใหตกเป;นของผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีวางหลักประกัน เพ่ือให
การจัดการดูแลเงินหลักประกันและการคิดดอกเบ้ียเงินฝากจากหลักประกันของผูประกอบธุรกิจแต�ละราย
เป;นไปอย�างโปร�งใส (เพ่ิมมาตรา ๓๘/๔) 

 (๓) กําหนดใหการจ�ายหลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้จะตองเป;นไป 
เพ่ือชดใชใหแก�ผูบริโภคในความเสียหายใด ๆ ท่ีไดรับจากการท่ีผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงไม�ปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายสินคาหรือบริการหรือตามพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือจากการท่ีผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจ 
ตลาดแบบตรงถูกเพิกถอนทะเบียนเท�านั้น โดยกําหนดใหเป;นอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนในการ
สอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยเก่ียวกับความเสียหายของผูบริโภคดังกล�าว รวมท้ังการสั่งจ�ายเงินจาก
หลักประกันเพ่ือชดใชค�าเสียหายใหแก�ผูบริโภคและสั่งใหผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงวางหลักประกันเพ่ิมหากหลักประกันลดลงดวย เพ่ือใหการจ�ายหลักประกันมีหลักเกณฑ2 
ท่ีชัดเจนและใหผูบริโภคไดรับชดใชค�าเสียหายอย�างรวดเร็วโดยไม�ตองรอกระบวนการทางศาล 
อันจะเป;นการคุมครองผูบริโภคอย�างแทจริง (เพ่ิมมาตรา ๔๑/๕ มาตรา ๔๑/๖ และมาตรา ๔๑/๗) 

 นอกจากนี้ ไดกําหนดใหหลักประกันท่ีผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงนํามาวางไวตามพระราชบัญญัตินี้ ไม�อยู�ในความรับผิดแห�งการบังคับคดีจนกว�า 
ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจะโอนกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจ  
หรือพนจากความรับผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ แลว เพ่ือมิให
เจาหนี้อ่ืนของผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง แมเป;นเจาหนี้ตามคําพิพากษาก็ไม�สามารถ
มาขอรับชําระหนี้จากหลักประกันนี้ไดอันจะเป;นการคุมครองผูบริโภคมากยิ่งข้ึน โดยในกรณีท่ี 
ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโอนกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจ  
จะขอรับคืนหลักประกันพรอมท้ังดอกผลไดต�อเม่ือไดแสดงหลักฐานว�าไดชําระหนี้ท่ีเกิดข้ึนตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ เสร็จสิ้นแลว (เพ่ิมมาตรา ๓๘/๕) 

๒.๘ การยื่นคําขอจดทะเบียน 
 แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ

ขายตรงหรือตลาดแบบตรงตามมาตรา ๔๑ โดยกําหนดเพ่ิมเติมใหนายทะเบียนพิจารณาและ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูยื่นคําขอให เป;นไปตามท่ีแกไขเ พ่ิมเติมโดย 
ร�างพระราชบัญญัตินี้ และใหนายทะเบียนแจงเป;นหนังสือใหผูยื่นคําขอนําหลักประกันมาวางต�อ 



 ๕ 

นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีไดรับคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ 
ตลาดแบบตรง โดยกําหนดแยกผลการพิจารณาเป;นสองกรณี คือ กรณีท่ีการยื่นคําขอนั้นถูกตองตาม
หลักเกณฑ2ของกฎหมาย ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนตามมาตรา ๔๑ ส�วนกรณีท่ีการยื่นคําขอนั้น 
ยังไม�ถูกตองตามหลักเกณฑ2ของกฎหมาย ใหนายทะเบียนสั่งใหแกไขตามมาตรา ๔๑/๑ และหากเป;นเรื่อง
การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไม�รับจดทะเบียนตามมาตรา ๔๑/๒ 
เนื่องจากเป;นเหตุท่ีไม�สามารถแกไขหรือเปลี่ยนแปลงได 

๒.๙ การโอนกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจ 
 (๑) กําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

ซ่ึงประสงค2จะโอนกิจการ ใหยื่นคําขอต�อนายทะเบียน เพ่ือใหนายทะเบียนไดตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูรับโอนตลอดจนหลักประกันเช�นเดียวกับการขอจดทะเบียนเม่ือเริ่มประกอบกิจการ โดยผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ2แห�งทองท่ี 
อย�างนอยหนึ่งคราว ส�งไปรษณีย2ตอบรับ หรือส�งขอมูลทางการสื่อสารอ่ืนใดใหผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาหรือ
บริการซ่ึงยังอยู�ในระยะเวลาการรับประกันทราบถึงการโอนกิจการ และหามโฆษณาสินคาหรือบริการ
หรือทําสัญญาซ้ือขายสินคาหรือบริการกับผูบริโภคนับแต�วันยื่นคําขอโอนกิจการ นอกจากนี้ ผูรับโอน
จะตองรับไปท้ังสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจ 
ตลาดแบบตรงท่ีมีต�อผูบริโภคดวย  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน2ในการคุมครองผูบริโภค (เพ่ิมมาตรา ๔๑/๓) 

 (๒) กําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
ซ่ึงประสงค2จะเลิกประกอบธุรกิจ ใหยื่นคําขอต�อนายทะเบียน เพ่ือใหนายทะเบียนไดมีโอกาสพิจารณา
ความเหมาะสมก�อนว�า สมควรท่ีจะใหผูประกอบธุรกิจนั้นเลิกประกอบธุรกิจหรือไม� โดยในการขอเลิก
ประกอบธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจจะตองประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ2แห�งทองท่ีอย�างนอยหนึ่งคราว  
ส�งไปรษณีย2ตอบรับ หรือส�งขอมูลทางการสื่อสารอ่ืนใดใหผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาหรือบริการซ่ึงยังอยู� 
ในระยะเวลาการรับประกันทราบถึงการเลิกประกอบธุรกิจ และตองดําเนินการเก่ียวกับการท่ีผูบริโภค 
ใชสิทธิเลิกสัญญาท่ีทําข้ึนก�อนขอเลิกประกอบธุรกิจและยังมีผลผูกพันอยู� ใหแลวเสร็จก�อนตาม 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ รวมท้ังตองจัดใหมีบุคคลอ่ืนเขามาเป;นผูรับซ�อมแซมสินคาหรือ
บริการอ่ืนใดเก่ียวกับสินคาหรือบริการท่ียังอยู� ในระยะประกันแทนผูประกอบธุรกิจดวย  ท้ังนี้  
เพ่ือเป;นการคุมครองสิทธิของผูบริโภคในการเลิกสัญญาและคืนสินคาตามบทบัญญัติดังกล�าวและเพ่ือให 
การเลิกประกอบธุรกิจไม�กระทบสิทธิของผูบริโภคตามสัญญารับประกันท่ีทําไวกับผูประกอบธุรกิจ  
นอกจากนี้ ยังไดกําหนดหามผูประกอบธุรกิจเสนอขายหรือโฆษณาสินคาหรือบริการ หรือทําสัญญา 
ซ้ือขายสินคาหรือบริการกับผูบริโภคนับแต�วันยื่นคําขอเลิกประกอบธุรกิจ เพ่ือมิใหผูประกอบธุรกิจ 
ไปทําสัญญากับผูบริโภครายใหม�ท่ีไม�ทราบถึงการเลิกประกอบธุรกิจ อันอาจก�อใหเกิดความเสียหายแก�
ผูบริโภคนั้นไดในภายหลัง (เพ่ิมมาตรา ๔๑/๔) 

๒.๑๐ การเพิกถอนทะเบียน 
   กําหนดเหตุและข้ันตอนในการเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง

และตลาดแบบตรงใหชัดเจน (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๒) เพ่ือใหนายทะเบียนมีหลักเกณฑ2การใช
อํานาจในการเพิกถอนทะเบียน โดยแบ�งเหตุในการเพิกถอนทะเบียนเป;นสองกรณี ดังนี้  

   (๑) กรณีการกระทําผิดท่ีไม�รายแรง ใหนายทะเบียนแจงเตือนเป;นหนังสือ 
ใหผูประกอบธุรกิจแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองเสียก�อน หากผูประกอบธุรกิจไม�แกไขภายในกําหนดเวลา 
นายทะเบียนจึงจะสั่งเพิกถอนทะเบียนได ไดแก� กรณีท่ีไม�รับผิดร�วมกับผูจําหน�ายอิสระต�อผูบริโภค



 ๖ 

ตามมาตรา ๒๔/๑ กรณีท่ีไม�แจงต�อนายทะเบียนเม่ือมีการยายสํานักงานตามมาตรา ๒๖/๑ หรือ
มาตรา ๒๙/๑ และกรณีท่ีไม�รายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจต�อนายทะเบียนตามมาตรา ๒๖/๒ 
หรือมาตรา ๒๙/๑  

   (๒) กรณีการกระทําผิดรายแรง ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนทะเบียนไดทันที 
ไดแก� กรณีท่ีไม�ดําเนินกิจการใหเป;นไปตามแผนการจ�ายผลตอบแทนตามท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน กรณีท่ีไม�ใชขอความในการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงตามมาตรา ๒๘ กรณีท่ีกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการกิจการ
ของบริษัทมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๘/๒ กรณีท่ีไม�วางหลักประกันเพ่ิมใหครบถวนภายใน 
สามเดือนนับแต�วันครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๑/๗ และกรณีท่ีกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลผูมีอํานาจจัดการกิจการของบริษัทไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิด
ตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑/๒ หรือมาตรา ๕๒/๑   

   ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
เป;นบริษัทเดียวกัน ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนท้ังทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
เนื่องจากไม�สมควรใหผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีถูกเพิกถอน
ทะเบียนการประกอบธุรกิจใดแลวสามารถประกอบธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งไดอีก 

๒.๑๑ การอุทธรณ2 
         เพ่ิมเติมเหตุในการอุทธรณ2เพ่ือใหสอดรับกับการแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งของ 
นายทะเบียนตามร�างพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงไดแก� คําสั่งไม�รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
หรือตลาดแบบตรงตามมาตรา ๔๑/๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑/๒ คําสั่งใหวางหลักประกันเพ่ิมตาม
มาตรา ๔๑/๗ และคําสั่งเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตาม 
มาตรา ๔๒ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓) 

๒.๑๒ บทกําหนดโทษ 
    (๑) กําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูท่ีไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน 

ท่ีเรียกบุคคลมาใหคําชี้แจงหรือส�งเอกสารและหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบตาม
มาตรา ๔๐ เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) เห็นว�า คําสั่งของนายทะเบียนดังกล�าว 
มีลักษณะเดียวกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕ (๑) และคําสั่งของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๖ ประกอบกับเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคปฏิบัติหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ท้ังในฐานะนายทะเบียนและในฐานะ
กรรมการในคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง จึงควรกําหนดโทษไวเหมือนกันเพ่ือมิใหเกิด
ความลักลั่น (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๕) 

 (๒) กําหนดโทษทางอาญาสําหรับการฝ?าฝNนบทบัญญัติในส�วนท่ีเก่ียวของกับ
การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาตามกฎหมายว�าดวยการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงมาตรา ๒๙ ใหนํามาใช
บังคับกับการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการของผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เนื่องจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) เห็นว�า การสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการ 
โดยฝ?าฝNนบทบัญญัติดังกล�าวย�อมส�งผลกระทบรายแรงในระดับเดียวกับการใชขอความในการสื่อสาร
ขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการท่ีไม�เป;นไปตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดตามมาตรา ๒๘ จึงควร
กําหนดโทษทางอาญาสําหรับการฝ?าฝNนมาตรา ๒๙ ไวเช�นเดียวกับการฝ?าฝNนมาตรา ๒๘ (แกไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๔๙) 



 ๗ 

 (๓) กําหนดโทษสําหรับผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงท่ีไม�จัดทําเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการ หรือผูจําหน�ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือ 
ผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีไม�ส�งมอบเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการ หรือส�งมอบเอกสาร
การซ้ือขายสินคาหรือบริการท่ีไม�เป;นไปตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพ่ือใหสอดคลองกับ
การแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๐ ท่ีกําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
มีหนาท่ีจัดทําเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการ โดยใหผูจําหน�ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือ 
ผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหนาท่ีส�งมอบเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการนั้นแก�ผูบริโภค
พรอมกับสินคาหรือบริการ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๑ และเพ่ิมมาตรา ๕๑/๑) และกําหนดโทษทางอาญา
สําหรับผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีจัดทําเอกสารการซ้ือขายสินคา 
หรือบริการท่ีมีขอความอันเป;นเท็จดวย เพ่ือใหมีบทกําหนดโทษครอบคลุมลักษณะการกระทําท้ังหมด 
ท่ีมิชอบดวยกฎหมายเก่ียวกับเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการ (เพ่ิมมาตรา ๕๑/๒) 

 (๔) กําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีฝ?าฝNนบทบัญญัติเก่ียวกับการโอนกิจการตามมาตรา ๔๑/๓ หรือการเลิก
ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๔๑/๔ (เพ่ิมมาตรา ๕๒/๑) 

๒.๑๓ บทเฉพาะกาล 
 (๑) กําหนดใหผูซ่ึงจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง

อยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับท่ีมิใช�บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ประกอบธุรกิจ 
ขายตรงและตลาดแบบตรงต�อไปได แต�ตองจดทะเบียนเป;นบริษัทและจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงหรือตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ (ร�างมาตรา ๒๐) 

 (๒)  กําหนดใหบริ ษัทจํ า กัดหรือบริ ษัทมหาชนจํ า กัด ท่ีจดทะเ บียน 
การประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 

      (ก) ดําเนินการใหมีทุนจดทะเบียนซ่ึงชําระแลวไม�ตํ่ากว�าสิบลานบาทตาม
มาตรา ๓๘/๑ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (ร�างมาตรา ๒๑)  

      (ข) ดําเนินการใหมีกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจ
จัดการกิจการของบริษัทท่ีไม�มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๘/๒ ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (ร�างมาตรา ๒๒)  

      (ค) ดําเนินการวางหลักประกันตามมาตรา ๓๘/๓ ภายในหกสิบวัน 
นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (ร�างมาตรา ๒๓) 

     ท้ังนี้ หากบุคคล บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงจดทะเบียน 
การประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไม�ดําเนินการต�าง ๆ 
ขางตนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือว�าบุคคล บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้นถูกเพิกถอน
ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (ร�างมาตรา ๒๔) 

(๓) กําหนดใหนายทะเบียนพิจารณาคําขอจดทะเบียนใด ๆ ท่ีไดยื่นไว 
ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยู�ในระหว�างการพิจารณาของนายทะเบียนใหเป;นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีการขอจดทะเบียนหรือการพิจารณารับจดทะเบียนมีขอแตกต�างไปจาก 
การขอจดทะเบียนหรือการพิจารณารับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหแกไข
หรือปฏิบัติใหถูกตองภายในสามสิบวัน ถาผูขอจดทะเบียนไม�แกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลา
ดังกล�าว ใหคําขอจดทะเบียนนั้นเป;นอันตกไป (ร�างมาตรา ๒๕) 
 



 ๘ 

๓. ข6อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
  ในการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงของประเทศมาเลเซีย ประเทศญ่ีปุ?น และประเทศเกาหลี  
เป;นแนวทางในการพิจารณา โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
  (๑) ประเทศมาเลเซีย 
        กฎหมายท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจขายตรง คือ Direct Sales Act 1993 
โดยผู ท่ีประสงค2จะประกอบธุรกิจขายตรงตองเป;นบริษัท (company) ท่ีจัดต้ังข้ึนตาม The 
Companies Act 1965 และตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงต�อผูควบคุมการขายตรง  
(the controller) พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามท่ีกฎหมายนี้กําหนด เช�น สําเนาหนังสือบริคณห2
สนธิและขอบังคับของบริษัท สําเนางบการเงินท่ีผูสอบบัญชีรับรองล�าสุด บัญชีกําไรขาดทุน และ
รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานของผูจัดการบริษัท แผนการตลาดและการคาหรือขอเสนอ
แผนการตลาดและการคาของบริษัทท่ีเก่ียวของกับธุรกิจดังกล�าว และขอมูลหรือเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ี 
ผูควบคุมการขายตรงกําหนด โดยคําว�า “ขายตรง” (direct sale) ตามกฎหมายนี้ หมายความว�า  
การขายตามประตูบาน (door-to-door sale) และการขายทางไปรษณีย2 (mail order sale)  

       การขายตามประตูบาน (door-to-door sale) หมายถึง การขายสินคาหรือ
บริการโดยท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปจากสถานท่ีหนึ่งเ พ่ือไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง ท่ีไม�ใช�สถานท่ี 
ซ่ึง เป;น ท่ีประกอบธุรกิจประจํา (fixed place of business) หรือการขายสินคาหรือบริการ 
โดยโทรศัพท2ไปหาบุคคลเพ่ือเจรจาใหมีการทําสัญญาซ้ือขายสินคาหรือบริการ ส�วนการขายทาง
ไปรษณีย2 (mail order sale) หมายถึง การขายสินคาหรือบริการซ่ึงบุคคลท่ีกระทําการขาย ไม�ว�าจะโดยตนเอง
หรือโดยผ�านบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจไดรับคําเสนอทางไปรษณีย2เพ่ือทําสัญญาซ้ือขาย นอกจากนี้ 
Direct Sales Act 1993 ไดนิยามคําว�า “สินคา” (goods) หมายความว�า สังหาริมทรัพย2ทุกชนิด 
นอกเหนือจากสิทธิในทรัพย2สินหรือทรัพย2ท่ีอยู�ระหว�างการฟuองรองคดี ตราสาร หุน หุนกู และเงิน 
        Direct Sales Act 1993 ไม�ไดกําหนดใหบริษัทท่ีจะประกอบธุรกิจขายตรง 
ตองจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทโดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือการประกอบธุรกิจขายตรงแต�เพียงอย�างเดียว  
ส�วน The Companies Act 1965 ก็ไม�ไดกําหนดใหบริษัทท่ีจดทะเบียนตองมีวัตถุประสงค2เพ่ือการประกอบ
กิจการใดกิจการหนึ่งไดเพียงกิจการเดียว นอกจากนี้ ในหนังสือบริคณห2สนธิของบริษัทของประเทศ
มาเลเซีย จะมีการระบุวัตถุประสงค2ของบริษัทไวหลายขอ โดยวัตถุประสงค2แต�ละขอนั้นจะตองเป;น
วัตถุประสงค2ท่ีเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค2หลักในการประกอบกิจการของบริษัทเท�านั้น 
        เม่ือผูควบคุมการขายตรงไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานครบถวนแลว  
ผูควบคุมการขายตรงอาจออกใบอนุญาตใหโดยมีเง่ือนไขหรือไม�มีเง่ือนไข หรือปฏิเสธการออก
ใบอนุญาตโดยไม�จําเป;นตองใหเหตุผลก็ได และกรณีท่ีมีการออกใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาต 
ตองชํ าระค� าธรรมเนียมตามจํ านวนท่ี กําหนดไว ในระเบียบท่ีออกตาม Direct Sales Act 1993  
โดยค�าธรรมเนียมอาจแตกต�างกันตามชั้น ประเภท หรือลักษณะของผูยื่นขอรับใบอนุญาตแต�ละราย 
          ผูควบคุมการขายตรงจะไม�ออกใบอนุญาตใหกับผูยื่นขอรับใบอนุญาต หากเห็นว�า 
บุคคลนั้นมีเจตนาประกอบธุรกิจขายตรงซ่ึงมีแผนการขายหรือจําหน�ายสินคาหรือบริการท่ีทําใหบุคคล
นั้นมีโอกาสท่ีจะไดรับประโยชน2ตอบแทนพิเศษท่ีไม�ไดข้ึนอยู�กับจํานวนหรือปริมาณของสินคาหรือ
บริการท่ีขายหรือจําหน�าย หรือจํานวนหรือปริมาณของสินคาหรือบริการซ่ึงจะถูกขายหรือจําหน�าย



 ๙ 

เพ่ือขายต�อ แต�ข้ึนอยู�กับการใชวิธีการชักจูงบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือใหเขามามีส�วนร�วมในแผนการขาย
หรือจําหน�ายสินคาหรือบริการนั้น  
        สําหรับหลักเกณฑ2และรายละเอียดของสัญญาขายตรงนั้น Direct Sales Act 1993 
กําหนดว�าสัญญาเก่ียวกับการขายสินคาหรือใหบริการตอง (๑) ทําเป;นหนังสือ (๒) ระบุขอความไว
เหนือตําแหน�งท่ีจะใหผู ซ้ือลงลายมือชื่อ ว�า “สัญญานี้อยู�ภายใต cooling-off period ๑๐ วันทําการ”  
โดยตองมีขนาดตัวอักษรไม�เล็กกว�า ๑๘ point times และ (๓) ลงลายมือชื่อท้ังผูขายและผู ซ้ือ  
หากไม�เป;นไปตามขอกําหนด ๓ ประการดังกล�าว สัญญาขายตรงตกเป;นโมฆะ กรณีท่ีการตกลงทําสัญญา 
ขายตรงกระทําโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูขาย ให ถือว�าบุคคลดังกล�าวเป;นผูขาย 
เพ่ือวัตถุประสงค2ในการทําสัญญาดวย นอกจากนี้ ผูซ้ือท่ีเขาทําสัญญาจะตองไดรับสําเนาคู�ฉบับของสัญญา
หลังจากทําสัญญาทันที อย�างไรก็ดี หากผูซ้ือไม�ไดรับสําเนาคู�ฉบับของสัญญา ถือว�าสัญญาเป;นโมฆียะ 
และเป;นสิทธิของผูซ้ือว�าประสงค2จะบอกลางสัญญานั้นหรือไม� 

ท้ังนี้ สัญญาท่ีเก่ียวกับการขายตรงตองระบุรายละเอียด โดยเฉพาะในเรื่อง
ต�อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดของสินคาหรือบริการท่ีจัดหา หากสัญญากําหนดลักษณะของ
งานท่ีตองทําใหสําเร็จ ตองระบุรายละเอียดโดยเฉพาะของงานนั้นดวย  

(๒) เง่ือนไขในสัญญา ซ่ึงรวมถึงการกําหนดค�าตอบแทนท้ังหมดท่ีผูซ้ือตองชําระ 
ในกรณีท่ีไม�สามารถกําหนดค�าตอบแทนท่ีแน�นอนไดขณะทําสัญญา ใหระบุวิธีการคํานวณค�าตอบแทน
ไวในสัญญาดวย 

(๓) เวลา สถานท่ี และวิธีการชําระเงิน 
(๔) เวลาและสถานท่ีสําหรับส�งมอบสินคาหรือใหบริการ และ 
(๕) หนังสือบอกกล�าวตามแบบท่ีกําหนดในระเบียบเพ่ือแจงใหผูซ้ือทราบถึงสิทธิ

บอกเลิกสัญญาก�อนท่ีจะสิ้นสุดระยะเวลาสิบวันทําการนับแต�วันถัดจากวันท่ีทําสัญญาขายตรง 
(cooling-off period) 

หากสัญญาไม�มีรายละเอียดในเรื่องท่ีกล�าวมาขางตน สัญญาตกเป;นโมฆะ 
สําหรับการคุมครองผูบริโภคหลังจากซ้ือสินคาไปแลวนั้น Direct Sales Act 1993  

ไดกําหนดหลักการคุมครองดวยการใหสิทธิผูซ้ือเลิกสัญญาได โดยส�งคําบอกเลิกสัญญาตามแบบ 
ท่ีกําหนดในระเบียบท่ีออกตาม Direct Sales Act 1993 ไปยังผูขายในเวลาใด ๆ ก�อนท่ีจะสิ้นสุด
ระยะเวลาสิบวันทําการนับแต�วันถัดจากวันท่ีทําสัญญาขายตรง (cooling-off period) ซ่ึงในช�วง
ระยะเวลา cooling-off period นั้น จะยังไม�มีการส�งมอบสินคาหรือใหบริการตามสัญญาขายตรง 
จนกว�าระยะเวลา cooling-off period จะผ�านพนไป แต�หากผูซ้ือมีหนังสือแจงใหผูขายทราบว�า
ประสงค2จะใหผูขายส�งมอบสินคาหรือใหบริการในเวลาใด ๆ ก�อนท่ีจะสิ้นสุดระยะเวลา cooling-off 
period ถือว�าผูซ้ือสละสิทธิในการเลิกสัญญา อย�างไรก็ตาม หามไม�ใหผูซ้ือมีหนังสือแจงใหผูขายทราบ
ว�าประสงค2จะใหผูขายส�งมอบสินคาหรือใหบริการในเวลาใด ๆ ก�อนท่ีจะสิ้นสุดระยะเวลา cooling-
off period หากยังไม�ครบ ๗๒ ชั่วโมง นับจากเวลาท่ีทําสัญญา และหามผูขายหรือบุคคลอ่ืนรับเงิน
หรือค�าตอบแทนอ่ืนใดจากผูซ้ือตามสัญญาท่ีทําข้ึนภายใต Direct Sales Act 1993 ก�อนท่ีจะสิ้นสุด
ระยะเวลา cooling-off period  ท้ังนี้ เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาขายตรงแลว ใหถือว�าสัญญาถูกยกเลิก
โดยความยินยอมของคู�สัญญาท้ังสองฝ?าย และไม�เคยมีผลมาก�อน และใหถือว�าสัญญาคํ้าประกันใด ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับสัญญาขายตรงไม�เคยมีผลมาก�อนเช�นเดียวกัน  



 ๑๐ 

        กรณีท่ีผูรับใบอนุญาตประสงค2จะเลิกประกอบกิจการขายตรง ใหผู รับ
ใบอนุญาตส�งคําบอกกล�าวเป;นหนังสือ พรอมดวยการคืนใบอนุญาตแก�ผูควบคุมการขายตรง  ท้ังนี้ 
การเลิกประกอบกิจการจะมีผลเม่ือผูควบคุมการขายตรงไดรับหนังสือบอกกล�าว พรอมดวยใบอนุญาต
ท่ีผูรับใบอนุญาตส�งคืน หรือมีผลในวันหลังจากนั้นตามท่ีระบุไวในหนังสือ  

      ผูควบคุมการขายตรงอาจเพิกถอนใบอนุญาตได ใน ๒ กรณี ไดแก� 
      กรณีท่ีหนึ่ง ผูควบคุมการขายตรงเห็นว�ามีเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต�อไปนี้  

        (๑) ผูรับใบอนุญาตไม�ปฏิบัติตามหนาท่ีใด ๆ ท่ีกําหนดไวในกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีออกตามกฎหมายนี้ 
        (๒) ผูรับใบอนุญาตฝ?าฝNนเง่ือนไขใด ๆ ท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต หรือบทบัญญัติ
อ่ืนใดของใบอนุญาต หรือบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมายหรือระเบียบท่ีออกตามกฎหมายนี้ โดย 
ไม�คํานึงว�าจะมีการฟuองรองดําเนินคดีกับความผิดท่ีเกิดจากการฝ?าฝNนนั้นหรือไม�   
        (๓) ในเวลาใด ๆ หลังจากไดรับใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาต หรือบุคคลซ่ึงเป;น
กรรมการ ผูจัดการ หรือผู ซ่ึงดํารงตําแหน�งคลายคลึงกันของผูรับใบอนุญาต ใหขอมูลเท็จต�อ 
ผูควบคุมการขายตรงหรือใหขอมูลท่ีไม�ถูกตองหรือทําใหเขาใจผิด 
        (๔) ผูรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือวางแผนท่ีจะประกอบธุรกิจ หรือเพ่ือ
เหตุผลอ่ืนใด ซ่ึงทําใหผลประโยชน2ของบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูรับใบอนุญาตหรือผลประโยชน2ของผูซ้ือ
ถูกคุกคามไม�ว�าในทางใด ๆ  
        (๕) ผูรับใบอนุญาตหยุดประกอบธุรกิจตามท่ีระบุไวในใบอนุญาตดานใดดานหนึ่ง
หรือมากกว�านั้น  
        (๖) ผูรับใบอนุญาตทําการประนีประนอมหนี้หรือเจรจาหนี้กับเจาหนี้ 
        (๗) มีการต้ังเจาพนักงานพิทักษ2ทรัพย2เขามาจัดการธุรกิจของผูรับใบอนุญาต  
        (๘) มีการเขาครอบครองทรัพย2สินของผูรับใบอนุญาตโดยผูถือหุนกู หรือมีการ
เขาครอบครองทรัพย2สินของผูรับใบอนุญาตท่ีอยู�ระหว�างการฟuองรองคดี 

                 กรณีท่ีสอง มีคําสั่งศาลใหบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตนั้นเลิกกิจการหรือมีมติของท่ี
ประชุมของบริษัทใหเลิกกิจการโดยความสมัครใจ  
       แมผูควบคุมการขายตรงจะเห็นว�ามีเหตุตามกรณีท่ีหนึ่งท่ีสมควรจะใชอํานาจ
เพิกถอนใบอนุญาตไดก็ตาม แต�ยังไม�ควรท่ีจะเพิกถอนในทันที ผูควบคุมการขายตรงอาจออกคําสั่ง
เพ่ือจํากัดการใชใบอนุญาตแทนได ดังนี้  
                           (๑) กําหนดขอจํากัดระยะเวลาการใชใบอนุญาตตามท่ีผูควบคุมการขายตรง
เห็นสมควร ซ่ึงขอจํากัดระยะเวลาการใชใบอนุญาตตองไม�ทําใหใบอนุญาตใชบังคับไดต�อไปเกินกว�า
หนึ่งปFนับแต�วันท่ีมีคําสั่ง และการจํากัดระยะเวลาการใชใบอนุญาตนํามาใชในกรณีท่ีผูควบคุม 
การขายตรงพิจารณาแลวเห็นว�าผูรับใบอนุญาตตองจ�ายเงินคืนแก�ผูซ้ือหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ 
       (๒) กําหนดเ ง่ือนไขในใบอนุญาตตามท่ีผูควบคุมการขายตรงพิจารณา
เห็นสมควร เพ่ือคุมครองผูซ้ือหรือผูจะซ้ือหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับผูรับใบอนุญาต ซ่ึงเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดนั้นอาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการหรืองดเวนดําเนินการฟuองรองคดีหรือจํากัด
ขอบเขตการประกอบธุรกิจในทางใดทางหนึ่งได หรือหามผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ หรืออนุญาต
ใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไดภายใตขอจํากัดหรือเง่ือนไขตามท่ีกําหนด  
       (๓) กําหนดท้ังขอจํากัดระยะเวลาและกําหนดเง่ือนไขในใบอนุญาต   



 ๑๑ 

        ท้ังนี้ ผูควบคุมการขายตรงอาจแกไขหรือเพิกถอนเง่ือนไขใด ๆ ท่ีกําหนดข้ึนได 
และอาจแกไขขอจํากัดใด ๆ เก่ียวกับระยะเวลาการใชใบอนุญาตได แต�ตองไม�เป;นการอนุญาตให
ประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตต�อไปไดเป;นระยะเวลานานกว�าหนึ่งปFนับแต�วันท่ีมีคําสั่ง อย�างไรก็ดี  
การท่ีผูรับใบอนุญาตไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ใหถือเป;นเหตุแห�งการเพิกถอนใบอนุญาต  
แต�ไม�ส�งผลกระทบต�อการประกอบกิจการใด ๆ ท่ีทํามาแลว   
        นอกจากนี้ ผูควบคุมการขายตรงอาจกําหนดเง่ือนไขใหม�ในใบอนุญาต หรือ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนเง่ือนไขใด ๆ ท่ีไดกําหนดไวในใบอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
เง่ือนไขใด ๆ ท่ีมีผลไปแลวได 
        บริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงตองยุติการประกอบกิจการตาม
ใบอนุญาตทันที เม่ือการเพิกถอนใบอนุญาตมีผล หรือเม่ือครบกําหนดระยะเวลาการจํากัดการใช
ใบอนุญาต หรือการเลิกประกอบกิจการมีผล อย�างไรก็ดี ผูควบคุมการขายตรงอาจอนุญาตเป;นหนังสือ
ใหบริษัทท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตดําเนินกิจกรรมในช�วงระยะเวลาท่ีผูควบคุมการขายตรงกําหนดไวใน
หนังสืออนุญาตได แต�ท้ังนี้เพ่ือวัตถุประสงค2ในการดําเนินการในเรื่องท่ีเป;นประโยชน2ต�อผูซ้ือหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวของอันเนื่องมาจากการเลิกกิจการของบริษัทนั้นเท�านั้น  
 
  (๒) ประเทศญ่ีปุ:น  

     กฎหมายท่ีเ ก่ียวกับการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง คือ  
Act on Specified Commercial Transactions 1976 โดยกฎหมายดังกล�าวไม�ไดกําหนดคุณสมบัติของ 
ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงว�าตองเป;นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และไม�ไดกําหนด
ว�าการประกอบธุรกิจขายตรงตองไดรับใบอนุญาตจดทะเบียนหรือตองจดแจง แต�จะควบคุม
หลักเกณฑ2เก่ียวกับการประกอบธุรกิจและการทําสัญญาขายตรงเพ่ือคุมครองผูบริโภคในธุรกรรม
พาณิชย2ดังนี้ คือ การขายตรงตามประตูบาน (door-to-door-sales) การขายทางไปรษณีย2 (mail 
order sales) การขายทางโทรศัพท2  (telemarketing sales) และการขายตรงแบบหลายระดับ 
(multilevel marketing transactions) 
         การขายตรงตามประตูบาน (door-to-door-sales) หมายความว�า  
         (๑) การขายสินคา ท่ี กําหนด (designated goods) หรือสิทธิ ท่ี กําหนด
(designated rights) หรือการใหบริการท่ีกําหนด (designated services) ซ่ึงผูขายหรือผูใหบริการ
ทําสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาใหบริการ ณ สถานท่ีอ่ืนซ่ึงมิใช�สถานท่ีประกอบธุรกิจหรือสํานักงาน
ตัวแทนของผูขายตรง และ 
          (๒) การขายสินคา ท่ีกําหนด (designated goods) หรือสิทธิ ท่ี กําหนด 
(designated rights) หรือการใหบริการท่ีกําหนด (designated services) ท่ีผูขายหรือผูใหบริการ
เรียกใหบุคคลมา ณ สถานท่ีอ่ืนซ่ึงมิใช�สถานท่ีประกอบธุรกิจ และพาบุคคลนั้นไปยัง  สถานท่ีประกอบ
ธุรกิจ หรือชักชวนบุคคลนั้นดวยวิธีการเฉพาะท่ีกําหนดไวโดยคําสั่งคณะรัฐมนตรี (cabinet order) 
และต�อมาไดทําสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาใหบริการกับลูกคาท่ีเฉพาะเจาะจง (specified customer) 
ณ สถานท่ีประกอบธุรกิจนั้น  
 
 



 ๑๒ 

         การขายทางไปรษณีย2 (mail order sales) หมายความว�า การขายสินคา 
ท่ีกําหนด หรือสิทธิท่ีกําหนด หรือการใหบริการท่ีกําหนด ซ่ึงผูขายหรือผูใหบริการไดรับคําขอเขาทํา
สัญญาซ้ือขายหรือสัญญาใหบริการทางไปรษณีย2 หรือโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกฎของกระทรวง
เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม และไม�ไดตกอยู�ภายใตการขายทางโทรศัพท2  
         การขายทางโทรศัพท2 (telemarketing sales) หมายความว�า การขายสินคา 
ท่ีกําหนด หรือสิทธิท่ีกําหนด หรือการใหบริการท่ีกําหนด ซ่ึงผูขายหรือผูใหบริการไดโทรศัพท2ไปยังบุคคล
หรือกระตุนใหบุคคลโทรศัพท2มาหาผูขายหรือผูใหบริการ ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎของกระทรวง
เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม และชักชวนใหบุคคลนั้นทําสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาใหบริการผ�าน
ทางโทรศัพท2 และเป;นผลใหไดรับคําขอเขาทําสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาใหบริการดังกล�าวทางไปรษณีย2
หรือโดยทางอ่ืน หรือเป;นผลใหมีการตกลงทําสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาใหบริการกับ telemarketing 
target โดยทางไปรษณีย2หรือโดยทางอ่ืน  

       ส�วน “สินคาท่ีกําหนด” หมายถึง สิ่งของท่ีขายทางธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชน ซ่ึงเป;นไปตามท่ีกําหนดไวในคําสั่งคณะรัฐมนตรี โดยไดนิยามคําว�า 
“สิทธิท่ีกําหนด” หมายถึง สิทธิท่ีจะใชสิ่งอํานวยความสะดวก หรือสิทธิท่ีจะไดรับการใหบริการ 
ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ซ่ึงเป;นไปตามท่ีกําหนดไวในคําสั่งคณะรัฐมนตรี และไดนิยามคําว�า
“บริการท่ีกําหนด” หมายถึง บริการท่ีจัดใหโดยมีมูลค�าทางธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของ
ประชาชน ซ่ึงเป;นไปตามท่ีกําหนดไวในคําสั่งคณะรัฐมนตรี โดยคําสั่งดังกล�าวไดกําหนดใหสินคา 
ท่ีกําหนด สิทธิท่ีกําหนด และบริการท่ีกําหนด คือ สินคา สิทธิ และบริการตามท่ีกําหนดไวในตาราง
แนบทายประกาศคณะรัฐมนตรี เช�น สัตว2และพืชท่ีใชสําหรับเป;นอาหารของมนุษย2 สัตว2สวยงาม 
ตนไมสวยงาม สิ่งทอ โลหะมีค�า การใหบริการปรับปรุงสวน การใหบริการเช�าเครื่องดับเพลิง  ดังนั้น 
การขายตรงตามประตูบานท่ีจะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้จะตองเป;นการขายสินคา 
สิทธิ และบริการตามท่ีกําหนดไวในคําสั่งคณะรัฐมนตรีเท�านั้น  ท้ังนี้ จากการตรวจสอบคําสั่งของ
คณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดใหสินคาใดเป;นสินคาตาม Act on Specified Commercial Transactions 
1976 ไม�พบว�ามีการกําหนดใหสินคาท่ีขายผ�านระบบขายตรงหรือตลาดแบบตรงตองไม�เป;นสินคา 
ท่ีวางจําหน�ายในทองตลาด  
         เม่ือผูขายสินคาหรือผูใหบริการไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาใหบริการ
กับลูกคาแลว ผูขายสินคาหรือผูใหบริการนั้นจะตองส�งมอบเอกสารแสดงรายละเอียดของสัญญาท่ีมี
รายการดังต�อไปนี้ใหกับลูกคา  

(๑) ราคาขายของสินคาหรือสิทธิ หรือค�าตอบแทนสําหรับการใหบริการ 
(๒) เวลาและวิธีการชําระราคาสินคาหรือสิทธิ หรือค�าตอบแทนการใหบริการ 
(๓) เวลาและวิธีการส�งมอบสินคา เวลาและวิธีการโอนสิทธิ หรือเวลาและ

วิธีการจัดใหมีบริการ 
(๔) รายละเอียดเก่ียวกับการเพิกถอนสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาใหบริการ หรือ

การบอกเลิกสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาใหบริการ 
(๕) เรื่องอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรม    
         หากผูขายสินคาหรือผูใหบริการฝ?าฝNนไม�ส�งมอบเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด
ดังกล�าวขางตน และรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ เห็นว�าการฝ?าฝNนเช�นว�าจะทําใหเกิดความเสียหายอย�างมาก
กับความเป;นธรรมของธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการขายตรงตามประตูบานหรือต�อผลประโยชน2ของผูซ้ือ



 ๑๓ 

สินคาหรือผูรับบริการแลว รัฐมนตรีอาจสั่งใหผูขายสินคาหรือผูใหบริการนั้นหยุดพักการประกอบ
ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการขายตรงนั้นท้ังหมดหรือบางส�วนโดยใหมีกําหนดระยะเวลาไม�เกินหนึ่งปF 
         Act on Specified Commercial Transactions 1976 ไดกําหนดการ
กระทําท่ีตองหาม (prohibited acts) สําหรับผูขายสินคาหรือผูใหบริการ คือ (๑) ตองไม�แสดงขอมูล 
ท่ีไม�ถูกตองเก่ียวกับสัญญาขายตรงตามประตูบาน หรือเก่ียวกับการเพิกถอนคําขอเขาทําสัญญาขายตรง
ตามประตูบาน หรือเก่ียวกับการบอกเลิกสัญญาดังกล�าว (๒) ตองไม�เจตนาท่ีจะไม�เปHดเผยขอเท็จจริง
เก่ียวกับสัญญาซ้ือขายสินคาหรือสัญญาใหบริการ (๓) ตองไม�ข�มขู�หรือรบกวนบุคคลเพ่ือใหเขาทํา
สัญญาขายตรงตามประตูบาน และ (๔) ตองไม�ชักจูงใหบุคคลเขาทําสัญญาซ้ือขายสินคาหรือสัญญา
ใหบริการในสถานท่ีอ่ืนท่ีมิใช�สถานท่ีสาธารณะต�อบุคคลท่ีถูกชักจูง โดยเรียกใหบุคคลนั้นมาท่ีสถานท่ี
อ่ืนอันมิใช�สถานท่ีประกอบธุรกิจและพาบุคคลนั้นไปโดยไม�แจงใหทราบถึงวัตถุประสงค2ของการพามา
ว�าเพ่ือชักจูงใจใหบุคคลนั้นทําสัญญาขายตรงตามประตูบาน 
         สําหรับสิทธิบอกเลิกสัญญาขายตรงตามประตูบานของผูบริโภคนั้น Act on 
Specified Commercial Transactions 1976 ไดกําหนดว�า “ผูซ้ือ” (purchasing party) ในการ
ขายตรงสามารถบอกเลิกสัญญาขายตรงภายในระยะเวลา cooling-off period ๘ วันนับจากวันท่ี 
ผูซ้ือไดรับเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดของสัญญาขายตรง โดยจะตองแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา 
เป;นหนังสือ ซ่ึงจะมีผลเม่ือหนังสือแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาไดถูกส�งออกไปยังผูขายสินคาหรือ 
ผูใหบริการ  ท้ังนี้ ผูซ้ือไม�สามารถใชสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีต�อไปนี้ 
         (๑) เม่ือพนกําหนดระยะเวลา cooling-off period ๘ วันหลังจากวันท่ี        
ผูซ้ือไดรับเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดของสัญญาขายตรง 
         (๒) เม่ือผูซ้ือไดรับเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดของสัญญาขายตรงและไดใช
ประโยชน2หรือบริโภคสินคาท่ี กําหนดนั้นท้ังหมดหรือบางส�วน ซ่ึงสินคานั้นถูกกําหนดไวใน 
คําสั่งคณะรัฐมนตรีว�าเป;นสินคาท่ีคุณค�าอาจลดลงอย�างมาก หากไดถูกใชหรือบริโภคไปบางส�วน  ท้ังนี้ 
เวนแต�ผูขายชักจูงใหผูซ้ือใชหรือบริโภคสินคานั้นท้ังหมดหรือบางส�วน  
         (๓) เม่ือไดมีการชําระเงินค�าสินคาหรือบริการนอยกว�าจํานวนท่ีกําหนดไวตาม
คําสั่งคณะรัฐมนตรี  
         ในกรณีท่ีผูขายไดทําการส�งมอบสินคาหรือไดโอนสิทธิใด ๆ ไปตามสัญญา 
ซ้ือขายแลว ผูขายจะตองเป;นผูรับผิดชอบค�าใชจ�ายในการส�งคืนสินคาหรือสิทธิใด ๆ ท่ีไดโอนไปแลว 
ส�วนผลของการบอกเลิกสัญญาขายตรงตามประตูบานนั้น ผูขายไม�สามารถเรียกรองใหผูซ้ือชําระ
ค�าตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับสัญญาใหบริการ หรือเงินท่ีมีจํานวนเท�ากับผลกําไรซ่ึงเกิดจาก 
การใชสิทธิเช�นว�านั้น   
 

(๓) ประเทศเกาหลี 
        กฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง คือ Door-to-
Door-Sales, Etc. Act ซ่ึงควบคุมธุรกิจการขายตรงตามประตูบาน (door-to-door-sales) การขาย
ทางโทรศัพท2 (telephone-based solicitation sales) และการขายตรงแบบหลายระดับ (multilevel 
sales) โดยกฎหมายดังกล�าวไม�ไดกําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะประกอบธุรกิจขายตรงหรือ 
ตลาดแบบตรงไว แต�กําหนดใหการจะประกอบธุรกิจขายตรงตามประตูบานไดตองแจงต�อเจาหนาท่ี 
และการจะประกอบธุรกิจขายตรงแบบหลายระดับไดตองจดทะเบียนกับเจาหนาท่ี  นอกจากนี้



 ๑๔ 

กฎหมายฉบับนี้ไม�ไดกําหนดลักษณะของสินคาท่ีขายผ�านระบบขายตรง และไม�ไดมีบทบัญญัติ
กําหนดใหสินคาท่ีขายผ�านระบบขายตรงตองไม�เป;นสินคาชนิดเดียวกันกับท่ีวางจําหน�ายในทองตลาด 
        การขายตรงตามประตูบาน (door-to-door-sales) หมายถึง การขายสินคาหรือ
บริการ ซ่ึงรวมถึงสิทธิท่ีจะใชสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะใด ๆ หรือสิทธิท่ีจะไดรับบริการ โดยบุคคล
ท่ีดําเนินธุรกิจการขายสินคาหรือบริการดวยวิธีการไปพบท่ีสถานท่ี และทําสัญญากับผูบริโภคโดยการ
ชักจูงใหทําสัญญา ณ สถานท่ีอ่ืนท่ีมิใช�สถานประกอบธุรกิจหรือสํานักงานของตัวแทนของผูขาย  
         ผูขายตรงตามประตูบาน (door-to-door seller) หมายถึง บุคคลใด ๆ ผู ซ่ึง 
จัดใหมีหรือจัดการองค2กรการขายตรงตามประตูบานเพ่ือประกอบธุรกิจการขายตรงตามประตูบาน  
(ผูจัดจําหน�ายขายตรงตามประตูบาน) และผูท่ีทําการขายตรงแบบตามประตูบานในฐานะของผูจัด
จําหน�ายการขายตรงตามประตูบาน (ผูขายตรงตามประตูบาน)  
         การขายทางโทรศัพท2 (telephone-based solicitation sales) หมายถึง การขาย
สินคาโดยวิธีการทางโทรศัพท2 โดยไดรับคําเสนอสําหรับการเขาทําสัญญาจากผูบริโภคหรือเขาทําสัญญา
กับผูบริโภคโดยการชักจูงใจตามท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัติของนายกรัฐมนตรี 
        Door-to-Door-Sales, Etc. Act ไดกําหนดใหการดําเนินการการขายตรง 
ตามประตูบานและการขายสินคาทางโทรศัพท2อยู�ภายใตหลักเกณฑ2เดียวกัน คือ ผูขายมีหนาท่ี 
ใหขอมูลรายละเอียดของสัญญากับผูบริโภคก�อนท่ีจะทําสัญญา และจะตองส�งสัญญาท่ีเป;นลายลักษณ2
อักษรหลั งจากการทําสัญญาขายตรงใหแก�ผูบริ โภค หากผู ขายฝ?าฝNนหรือไม�ปฏิ บั ติตาม  
ใหคณะกรรมการการคาท่ีเป;นธรรมสามารถออกมาตรการแกไข (corrective measure) การกระทําการ 
ฝ?าฝNนของผูขายตรงตามประตูบานได และถาผูจัดจําหน�ายการขายตรงยังคงทําการฝ?าฝNนหนาท่ีต�อไป 
คณะกรรมการการคาท่ีเป;นธรรมอาจออกคําสั่งใหผูจัดจําหน�ายขายตรงหยุดพักการประกอบธุรกิจนั้น
ท้ังหมดหรือบางส�วน แต�ใหมีระยะเวลาไม�เกิน ๑ ปF หรืออาจกําหนดโทษกับผูจัดจําหน�ายการขายตรงนั้น  
แต�ตองไม�เกินจํานวนการขายท่ีเก่ียวกับการฝ?าฝNนนั้น  
         การขายตรงแบบหลายระดับ (multilevel sales) หมายถึง การขายสินคา
หรือสิ่งอ่ืน ๆ โดยผ�านองค2กรการขายตรงแบบหลายระดับท่ีซ่ึงการเป;นผูขายตรงตองทําเป;นลําดับ 
ข้ันมากกว�าสามระดับโดยการชักจูงใหบุคคลอ่ืนเขาทําสัญญาและผูขายตรงจะไดรับผลกําไร 
บางประการ ถาทําการดังต�อไปนี้ 
         (๑) ขายสินคาท่ีไดรับมาจากผูจัดจําหน�ายใหแก�ผูบริโภค  
         (๒) คัดสรรลูกคาท้ังหมดหรือบางส�วนตามท่ีกําหนดใน (๑) ใหเขาร�วมเป;น
ผูขายและกระทํากิจการเช�นเดียวกับท่ีเขาไดทํา 
         ดังนั้น ผูขายตรงแบบหลายระดับจะไดรับค�าตอบแทนโดยข้ึนอยู�กับการขาย
สินคาและจํานวนลูกคาท่ีเขาร�วมเป;นผูขายขององค2กรขายตรงแบบหลายระดับนั้น 
         การควบคุมการประกอบกิจการการขายตรงตาม Door-to-Door-Sales, Etc. 
Act นี้แยกเป;นสองระบบ คือ  
         (๑) การควบคุมการขายตรงตามประตูบานและการขายทางโทรศัพท2ท่ีใช
ระบบจดแจง ผูขายจะตองแจงชื่อ ท่ีอยู� เบอร2โทรศัพท2ของตนและของตัวแทนในกรณีท่ีเป;นนิติบุคคล
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาต�อคณะกรรมการการคาท่ีเป;นธรรม 
         (๒ )  การควบคุมการขายตรงแบบหลายระดับ ท่ีใชแบบจดทะเบียน  
ผูจัดจําหน�ายการขายตรงแบบหลายระดับหรือผูท่ีจัดต้ังองค2กรการขายตรงแบบหลายระดับตอง 
จดทะเบียนต�อคณะกรรมการการคาท่ีเป;นธรรมหรือต�อผูว�าราชการจังหวัด โดยตองยื่นเอกสารต�าง ๆ 



 ๑๕ 

รวมถึงเอกสารท่ีแสดงหลักฐานการวางหลักประกันแก�ผูบริโภค ไดแก� เอกสารท่ีแสดงว�ามีเงินทุน 
ไม�นอยกว�า ๓๐๐ ลาน KRW และเอกสารท่ีแสดงว�าไดทําสัญญาประกันค�าตอบแทนการชดใช 
ความเสียหายใหกับผูบริโภค  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร#างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล6ว 
เรื่องเสร็จท่ี ๒๙๒/๒๕๕๔ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร�างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

  แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังต�อไปน้ี 
  (๑) เพ่ิมบทนิยามคําว�า “บริษัท” (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓) 
  (๒) กําหนดหามประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการขายตรงและ 
ตลาดแบบตรงดํารงตําแหน�งหรือถือหุนเกินจํานวนที่กําหนดในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจขายตรงหรือ 
ตลาดแบบตรง (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙) 
  (๓) กําหนดใหคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงมีอํานาจออกระเบียบ 
เก่ียวกับการเปHดบัญชีเงินฝากและการเบิกจ�ายเงินสําหรับหลักประกันที่เป;นเงินสด (เพ่ิมมาตรา ๑๓ (๓/๑)) 
  (๔) กําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูจําหน�ายอิสระร�วมรับผิดต�อผูบริโภค 
ในความชํารุดบกพร�องของสินคาหรือบริการท่ีผูจําหน�ายอิสระขายใหแก�ผูบริโภคหรือความเสียหาย 
ที่ผูจําหน�ายอิสระนั้นไดก�อข้ึนจากการไม�ปฏิบัติหนาที่ (เพ่ิมมาตรา ๒๔/๑) 
  (๕) กําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแจงการยาย
สํานักงานและส�งรายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจต�อนายทะเบียน (เพิ่มมาตรา ๒๖/๑ มาตรา ๒๖/๒ 
และมาตรา ๒๙/๑) 
  (๖) กําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหนาท่ี 
จัดทําเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการใหแก�ผูบริโภค และกําหนดบทลงโทษผูฝ?าฝNนหรือไม�ปฏิบัติตาม 
(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๕๑ และเพ่ิมมาตรา ๕๑/๑ และมาตรา ๕๑/๒) 
  (๗) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ 
ขายตรงหรือตลาดแบบตรง (เพิ่มมาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒)  
  (๘) กําหนดใหตองมีการวางหลักประกันรวมทั้งหลักเกณฑ2ในการจ�ายหลักประกัน 
เพื่อชดเชยความเสียหายแก�ผูบริโภค (เพ่ิมมาตรา ๓๘/๓ มาตรา ๓๘/๔ มาตรา ๓๘/๕ มาตรา ๔๑/๕  
มาตรา ๔๑/๖ และมาตรา ๔๑/๗) 
  (๙) กําหนดหลักเกณฑ2การพิจารณาคําขอจดทะเบียนของนายทะเบียน (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๑ และเพิ่มมาตรา ๔๑/๑ และมาตรา ๔๑/๒) 
  (๑๐) กําหนดหลักเกณฑ2การโอนกิจการและการเลิกประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาด 
แบบตรง และกําหนดบทลงโทษผูฝ?าฝNน (เพิ่มมาตรา ๔๑/๓ มาตรา ๔๑/๔ และมาตรา ๕๒/๑) 



 ๒ 

  (๑๑) กําหนดเหตุเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงและ
เหตุอุทธรณ2 (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓) 

(๑๒) กําหนดบทลงโทษสําหรับผูไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๕) 

(๑๓) กําหนดบทลงโทษสําหรับการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการ 
ของผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่ไม�เป;นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว�าดวยการคุมครองผูบริโภค 
ในส�วนท่ีเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙) 

 
เหตุผล 

 
  โดยที่เป;นการสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ
ขายตรงหรือตลาดแบบตรง เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ2ในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงใหมี
ความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน อันจะเป;นการคุมครองผูบริโภคมิใหตองตกเป;นฝ?ายเสียเปรียบในการ 
ซื้อขายสินคาหรือบริการ และเพื่อใหมีหลักประกันว�าผูบริโภคจะไดรับความคุมครองหากผูบริโภคไดรับความ
เสียหายอันเกิดจากการที่ผูประกอบธุรกิจไม�ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี สมควรกําหนดใหผูขอจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตองเป;นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด และตองวาง
หลักประกันตามพระราชบัญญัติน้ี กําหนดใหผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ตองแจงใหนายทะเบียนทราบเมื่อมีการยายสํานักงาน ตองส�งรายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจต�อ 
นายทะเบียน และใหมีหนาท่ีจัดทําเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการ และกําหนดหลักเกณฑ2การโอน
กิจการและการเลิกประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง รวมท้ังกําหนดเหตุเพิกถอนทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงใหชัดเจน และปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งข้ึน   
จึงจําเป;นตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 



ร�าง 
พระราชบัญญัติ 

ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

..…………………………………… 

..…………………………………… 

..…………………………………… 
 

  ………………………………………………………………………………………………………………… 
..…………………………………… 
 
  โดยที่เป;นการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายว�าดวยขายตรงและตลาดแบบตรง 
 
 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 
 
  ………………………………………………………………………………………………………………… 
..…………………………………… 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแต�วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป;นตนไป 
 
  มาตรา ๓  ใหเพ่ิมบทนิยามคําว�า “บริษัท” ระหว�างบทนิยามคําว�า “ตัวแทนขายตรง”  
และ “ซื้อ” ในมาตรา ๓ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ““บริษัท” หมายความว�า บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว�าดวยบริษัทมหาชนจํากัด” 
   
  มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความต�อไปนี้แทน 



 ๒ 

  “มาตรา ๙  ประธานกรรมการและกรรมการตองไม�ดํารงตําแหน�งหรือเป;นผูถือหุน 
เกินจํานวนรอยละสิบของจํานวนหุนทั้งหมดในบริษัทที่ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
ในระยะหนึ่งปFก�อนดํารงตําแหน�งหรือระหว�างดํารงตําแหน�งประธานกรรมการหรือกรรมการ” 
 
  มาตรา ๕  ใหเพ่ิมความต�อไปน้ีเป;น (๓/๑) ของมาตรา ๑๓ แห�งพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕  
  “(๓/๑) ออกระเบียบเก่ียวกับการเปHดบัญชีเงินฝากและการเบิกจ�ายเงินจากบัญชีเงินฝาก
สําหรับหลักประกันที่เป;นเงินสดตามมาตรา ๓๘/๓ และมาตรา ๓๘/๔” 
 
  มาตรา ๖  ใหเพ่ิมความต�อไปน้ีเป;นมาตรา ๒๔/๑ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  “มาตรา ๒๔/๑  ผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูจําหน�ายอิสระตองร�วมรับผิดต�อผูบริโภค
ในความชํารุดบกพร�องของสินคาหรือบริการท่ีผูจําหน�ายอิสระขายใหแก�ผูบริโภคหรือความเสียหายท่ี 
ผูจําหน�ายอิสระน้ันไดก�อข้ึนจากการไม�ปฏิบัติหนาท่ีของผูจําหน�ายอิสระตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
  มาตรา ๗  ใหเพ่ิมความต�อไปน้ีเป;นมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒ ของ 
ส�วนท่ี ๑ การประกอบธุรกิจขายตรง ในหมวด ๒ การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  
แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  “มาตรา ๒๖/๑  ในกรณีท่ีมีการยายสํานักงาน ผูประกอบธุรกิจขายตรงตองแจงเป;น
หนังสือใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแต�วันท่ีมีการยาย 
   มาตรา ๒๖/๒  ผูประกอบธุรกิจขายตรงตองส�งรายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจต�อ
นายทะเบียนตามแบบ หลักเกณฑ2 และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 
 
  มาตรา ๘  ใหเพ่ิมความต�อไปน้ีเป;นมาตรา ๒๙/๑ ของส�วนท่ี ๒ การประกอบธุรกิจ 
ตลาดแบบตรง ในหมวด ๒ การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง แห�งพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  “มาตรา ๒๙/๑  ใหนําความในมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒ มาใชบังคับแก� 
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยอนุโลม” 
 
  มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความต�อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๓๐  ใหผูประกอบธุรกิจขายตรงมีหนาที่จัดทําเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือ
บริการ และใหผูจําหน�ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงมีหนาที่ส�งมอบเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการนั้น
แก�ผูบริโภคพรอมกับสินคาหรือบริการ  
 



 ๓ 

  ใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหนาที่จัดทําเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการ 
และส�งมอบใหแก�ผูบริโภคพรอมกับสินคาหรือบริการ 
  เอกสารการซื้อขายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองมีขอความภาษาไทยที่อ�านเขาใจง�าย 
โดยระบุช่ือผูซื้อและผูขาย วันที่ซ้ือขาย และวันท่ีส�งมอบสินคาหรือบริการ รวมทั้งสิทธิของผูบริโภคในการ
เลิกสัญญา ซ่ึงสิทธิเลิกสัญญาดังกล�าวตองกําหนดดวยตัวอักษรที่เห็นเด�นชัดกว�าขอความทั่วไป” 
 
  มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความต�อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๓๒  การซื้อขายสินคาหรือบริการใดท่ีผูประกอบธุรกิจขายตรง ผูจําหน�ายอิสระ 
ตัวแทนขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ฝ?าฝNนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑  
การซื้อขายสินคาหรือบริการนั้นไม�มีผลผูกพันผูบริโภค” 
 
  มาตรา ๑๑  ใหเพิ่มความต�อไปน้ีเป;นมาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ มาตรา ๓๘/๓ 
มาตรา ๓๘/๔ และมาตรา ๓๘/๕ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 “มาตรา ๓๘/๑  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
ตองมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะตองหาม ดังต�อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 
(๑) เป;นบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวไม�ต่ํากว�าสิบลานบาท 
(๒) มีกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการกิจการของบริษัทซึ่งไม�มี

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๘/๒ 
ข. ลักษณะตองหาม   

 (๑) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตามมาตรา ๔๒ 
และยังไม�พนกําหนดหาปFนับถึงวันยื่นคําขอจดทะเบียน 

มาตรา ๓๘/๒  กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการกิจการ 
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ตองไม�มีลักษณะตองหาม 
ดังต�อไปนี้ 
  (๑) เป;นบุคคลลมละลาย 

(๒) เป;นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต�เป;นโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๔) เป;นกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการกิจการของบริษัทอ่ืน 
ที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
  (๕) เคยเป;นกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการกิจการของบริษัท 
ที่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตามมาตรา ๓๘/๑ ข. (๑) 
 
 



 ๔ 

 
  มาตรา ๓๘/๓  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนตามมาตรา ๓๘/๑ ตองวางหลักประกันซึ่งไดแก�  
เงินสด หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือทรัพย2สินอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนดต�อนายทะเบียนตามจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง แต�ตองไม�นอยกว�า
หาแสนบาท เพ่ือเป;นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ประเภทและชนิดของพันธบัตรท่ีเป;นหลักประกัน รวมท้ังการจัดการเก่ียวกับดอกผล 
ของหลักประกัน และการเปลี่ยนหลักประกัน ใหเป;นไปตามหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
  มาตรา ๓๘/๔  ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
วางหลักประกันเป;นเงินสดไม�ว�าทั้งหมดหรือบางส�วน ใหนายทะเบียนเป;นผูรับผิดชอบในการเปHดบัญชี 
เงินฝากประเภทออมทรัพย2แยกเป;นแต�ละบัญชีเพ่ือประโยชน2ของผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงแต�ละราย รวมทั้งการเบิกจ�ายเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ท้ังนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด  

ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากตามวรรคหน่ึง ใหตกเป;นของผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือ 
ผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่วางหลักประกันน้ัน    
  มาตรา ๓๘/๕  หลักประกันที่ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
วางไวตามมาตรา ๓๘/๓ หรือมาตรา ๔๑/๓ วรรคส่ี ไม�อยู�ในความรับผิดแห�งการบังคับคดีตราบเท�าที่ 
ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงยังมิไดโอนกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจ  
หรือยังไม�พนจากความรับผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
   ในกรณีท่ีมีการโอนกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจ ผูประกอบธรุกิจขายตรงหรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงจะขอรับคืนหลักประกันท่ีวางไวพรอมทั้งดอกผลไดก็ต�อเม่ือไดแสดงหลักฐานว�า 
ไดชําระหนี้ท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติน้ีเสร็จส้ินแลว”  
 
  มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความต�อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๔๑  เมื่อไดรับคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
ใหนายทะเบียนพิจารณาและตรวจสอบในเรื่องดังต�อไปนี้ 
   (๑) แผนการจ�ายผลตอบแทนตองไม�ขัดต�อกฎหมายหรือขัดต�อความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   (๒) สินคาหรือบริการมีลักษณะตรงตามที่ไดมีการส่ือสารขอมูลเพ่ือเสนอขาย 
   (๓) สัญญามีรายการถูกตองและครบถวนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
   ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว�า การย่ืนคําขอน้ันถูกตองตามมาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง และ
มาตรา ๓๙ และผูย่ืนคําขอมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๘/๑ แลว ใหนายทะเบียน
แจงเป;นหนังสือใหผูยื่นคําขอนําหลักประกันมาวางต�อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีไดรับ 
คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
   เม่ือผูยื่นคําขอจดทะเบียนวางหลักประกันตามมาตรา ๓๘/๓ ครบถวนแลว  
ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และแจงเป;นหนังสือใหผูยื่น
คําขอจดทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแต�วันท่ีไดรับหลักประกันนั้น” 



 ๕ 

 
  มาตรา ๑๓  ใหเพิ่มความต�อไปน้ีเป;นมาตรา ๔๑/๑ มาตรา ๔๑/๒ มาตรา ๔๑/๓ 
มาตรา ๔๑/๔ มาตรา ๔๑/๕ มาตรา ๔๑/๖ และมาตรา ๔๑/๗ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและ 
ตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   “มาตรา ๔๑/๑  ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นว�า การยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงไม�ถูกตองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๙ ใหนายทะเบียน 
มีหนังสือแจงใหผูยื่นคําขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในเวลาที่นายทะเบียนเห็นสมควร  
เมื่อผูยื่นคําขอไดแกไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกตองและวางหลักประกันตามมาตรา ๓๘/๓ ครบถวนแลว  
ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงและแจงเป;นหนังสือให 
ผูย่ืนคําขอทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันที่ไดรับเอกสารดังกล�าว 
   ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอไม�ปฏิบัติตามหนังสือแจงท่ีใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงภายในเวลาท่ี
กําหนดตามวรรคหน่ึง หรือไม�วางหลักประกันใหครบถวนตามมาตรา ๓๘/๓ ใหนายทะเบียนมีคําส่ังไม�รับ
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และใหนายทะเบียนแจงเป;นหนังสือพรอมทั้ง
เหตุผลใหผูยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต�วันส้ินกําหนดเวลาใหปฏิบัติตามคําส่ัง 
   มาตรา ๔๑/๒  ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นว�า ผูยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงหรือตลาดแบบตรงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๘/๑ ใหนายทะเบียน 
มีคําสั่งไม�รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และใหนายทะเบียนแจงเป;น
หนังสือพรอมท้ังเหตุผลใหผูยื่นคําขอทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันที่ไดรับคําขอจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
  มาตรา ๔๑/๓  ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งประสงค2
จะโอนกิจการ ใหยื่นคําขอต�อนายทะเบียน 
  การโอนกิจการตามวรรคหนึ่งตองโอนใหแก�ผูมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๓๘/๑ และผูรับโอนกิจการตองรับโอนทั้งสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของผูประกอบธุรกิจขายตรง
หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่มีต�อผูบริโภค 
  ใหนําความในมาตรา ๔๑/๔ วรรคสอง (๑) และวรรคสาม มาใชบังคับแก�การโอนกิจการ
โดยอนุโลม 
  เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคําขอโอนกิจการและหลักประกันที่ผูรับโอนกิจการตองวาง
ตามมาตรา ๓๘/๓ แลว เห็นว�าถูกตองและครบถวน ใหนายทะเบียนแกไขทะเบียนใหผูรับโอนกิจการเป;น 
ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แลวแต�กรณี ต�อไป 
  การขอโอนกิจการและการแกไขทะเบียน ใหเป;นไปตามหลักเกณฑ2และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 
  มาตรา ๔๑/๔  ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งประสงค2
จะเลิกประกอบธุรกิจ ใหย่ืนคําขอต�อนายทะเบียน 
  เพื่อคุมครองประโยชน2ของผูบริโภค ในการขอเลิกประกอบธุรกิจตามวรรคหน่ึง  
ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองปฏิบัติในเรื่องดังต�อไปนี้ใหแลวเสร็จก�อนท่ี
นายทะเบียนจะยกเลิกการจดทะเบียน   



 ๖ 

  (๑) ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ2แห�งทองที่อย�างนอยหน่ึงคราว และส�งไปรษณีย2ตอบรับ 
หรือส�งขอมูลทางการส่ือสารอ่ืนใดใหผูบริโภคที่ซ้ือสินคาหรือบริการซึ่งยังอยู�ในระยะเวลาการรับประกัน
ทราบถึงการเลิกประกอบธุรกิจเพื่อใหใชสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) ดําเนินการตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖  
  (๓) จัดใหมีผูรับผิดชอบในการซ�อมแซมหรือใหบริการอ่ืนใดเก่ียวกับสินคาหรือบริการที่
ยังอยู�ในระยะเวลาการรับประกัน 
  (๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามหลักเกณฑ2 วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 
  หามผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเสนอขายหรือโฆษณา
สินคาหรือบริการ หรือทําสัญญาซ้ือขายสินคาหรือบริการกับผูบริโภคนับแต�วันยื่นคําขอเลิกประกอบธุรกิจ
ตามวรรคหน่ึง 
   มาตรา ๔๑/๕  เมื่อมีผูรองเรียนหรือปรากฏต�อนายทะเบียนว�าผูบริโภคผูใดไดรับ 
ความเสียหายจากเหตุ ดังต�อไปน้ี 
  (๑) ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม�ปฏิบัติตามสัญญา 
ซื้อขายสินคาหรือบริการหรือตามพระราชบัญญัติน้ี  
  (๒) ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงถูกเพิกถอนทะเบียนตาม
มาตรา ๔๒  
  ใหนายทะเบียนดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยโดยเร็วและใหรับฟRงคําชี้แจง
ของผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งถูกกล�าวหาประกอบดวย  ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ2และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
   มาตรา ๔๑/๖  เมื่อปรากฏผลจากการสอบหาขอเท็จจริงตามมาตรา ๔๑/๕ ว�า 
ผูบริโภคผูใดไดรับความเสียหายจากผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงรายใด
และเป;นจํานวนเงินเท�าใด ใหนายทะเบียนจ�ายเงินจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๓๘/๓ หรือ 
มาตรา ๔๑/๓ วรรคส่ี เพ่ือชดเชยความเสียหายนั้น 
   มาตรา ๔๑/๗  ในกรณีหลักประกันที่ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงวางไวตามมาตรา ๓๘/๓ หรือมาตรา ๔๑/๓ วรรคส่ี ลดลงเพราะถูกใชจ�ายไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือไม�เพียงพอท่ีนายทะเบียนจะจ�ายเพื่อชดเชยความเสียหายแก�ผูบริโภคตาม 
มาตรา ๔๑/๖ ใหนายทะเบียนสั่งเป;นหนังสือใหผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจ 
ตลาดแบบตรงวางหลักประกันเพ่ิมจนครบตามจํานวนเงินท่ีกําหนดในกฎกระทรวงภายในสิบหาวัน 
นับแต�วันท่ีไดรับคําส่ัง” 
 
  มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห�งพระราชบัญญัติ 
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความต�อไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๔๒  เมื่อปรากฏแก�นายทะเบียนว�าผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงผูใดมีพฤติการณ2อย�างหน่ึงอย�างใด ดังต�อไปนี้ 
  (๑) ไม�ดําเนินกิจการใหเป;นไปตามแผนการจ�ายผลตอบแทนตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน 



 ๗ 

(๒) ไม�รับผิดร�วมกับผูจําหน�ายอิสระต�อผูบริโภคตามมาตรา ๒๔/๑ 
(๓) ไม�แจงยายสํานักงานต�อนายทะเบียนตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๙/๑ 
(๔) ไม�รายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจต�อนายทะเบียนตามมาตรา ๒๖/๒ หรือ 

มาตรา ๒๙/๑ 
(๕) ไม�ใชขอความในการสื่อสารขอมูลเพื่อเสนอขายสินคาหรือบริการตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงตามมาตรา ๒๘ 
(๖) กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการกิจการของบริษัทมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๓๘/๒ 
  (๗) ไม�วางหลักประกันเพ่ิมใหครบถวนภายในสามเดือนนับแต�วันครบกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๔๑/๗ 
  (๘) กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการกิจการของบริษัทไดรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑/๒ หรือ 
มาตรา ๕๒/๑ 
  ในกรณีตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหผูประกอบธุรกิจขายตรง 
หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองภายในเวลาท่ีนายทะเบียนเห็นสมควร 
เมื่อครบกําหนดเวลาดังกล�าวแลว ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
ยังไม�ดําเนินการใหถูกตอง ใหนายทะเบียนส่ังเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
แลวแต�กรณี 

ในกรณีตาม (๑) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง แลวแต�กรณี 

ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเป;นบริษัทเดียวกัน 
ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนท้ังทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
แลว ใหแจงเป;นหนังสือพรอมทั้งเหตุผลใหผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีมีคําสั่งดังกล�าว 
  มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีผูไดรับคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑/๑ วรรคสอง  
มาตรา ๔๑/๒ มาตรา ๔๑/๗ หรือมาตรา ๔๒ ไม�เห็นดวยกับคําสั่งดังกล�าว ใหมีสิทธิอุทธรณ2เป;นหนังสือ 
ต�อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีไดรับหนังสือแจงคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเป;นท่ีสุด” 
 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และใหใชความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๕  ผูใดขัดขวางหรือไม�อํานวยความสะดวกแก�พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๕ หรือไม�ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือคําสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๖ หรือ
คําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ” 



 ๘ 

มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความต�อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๔๙  ผูใดฝ?าฝNนมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุก 
ไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความต�อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๕๑  ผูใดฝ?าฝNนมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษปรับไม�เกินสามหมื่น
บาท” 
 
  มาตรา ๑๘  ใหเพ่ิมความต�อไปน้ีเป;นมาตรา ๕๑/๑ และมาตรา ๕๑/๒ แห�งพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕  
  “มาตรา ๕๑/๑  ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงผูใด 
ไม�จัดทําเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการ หรือผูจําหน�ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงผูใดไม�ส�งมอบเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการ หรือส�งมอบเอกสารการซื้อขายสินคา
หรือบริการท่ีไม�เป;นไปตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองระวางโทษปรับไม�เกินหาหม่ืนบาท 
    มาตรา ๕๑/๒  ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงผูใด 
จัดทําเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการท่ีมีขอความอันเป;นเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน 
หรือปรับไม�เกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 

มาตรา ๑๙  ใหเพิ่มความต�อไปน้ีเป;นมาตรา ๕๒/๑ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  “มาตรา ๕๒/๑  ผูใดฝ?าฝNนมาตรา ๔๑/๓ หรือมาตรา ๔๑/๔ ตองระวางโทษจําคุก 
ไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม�เกินหาพันบาท 
ตลอดเวลาที่ยังฝ?าฝNนอยู�” 

 
มาตรา ๒๐  ใหผูซ่ึงจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงอยู�ก�อน

วันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับที่มิใช�บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดประกอบธุรกิจขายตรงหรือ 
ตลาดแบบตรงต�อไปได แต�จะตองดําเนินการจดทะเบียนเป;นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด และ 
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติน้ีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน 
นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  

 
มาตรา ๒๑  ใหบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ 

ขายตรงหรือตลาดแบบตรงอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดําเนินการใหมีทุนจดทะเบียน 
ซึ่งชําระแลวตามมาตรา ๓๘/๑ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  



 ๙ 

มาตรา ๒๒  ใหบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ 
ขายตรงหรือตลาดแบบตรงอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดําเนินการใหมีกรรมการผูจัดการ  
ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการกิจการของบริษัทท่ีไม�มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๘/๒  
แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๒๓  ใหบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ 
ขายตรงหรือตลาดแบบตรงอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดําเนินการวางหลักประกันตาม 
มาตรา ๓๘/๓ แห�งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ีภายในหกสิบวันนับแต�วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีผูซ่ึงจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
อยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไม�ดําเนินการตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ 
แห�งพระราชบัญญัติน้ี แลวแต�กรณี ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือว�าผูนั้นถูกเพิกถอน
ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง  
  ในกรณีที่ผูซึ่งจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตามวรรคหน่ึง 
เป;นบุคคลหรือบริษัทเดียวกัน ใหถือว�าบุคคลหรือบริษัทน้ันถูกเพิกถอนท้ังทะเบียนการประกอบธุรกิจ 
ขายตรงและตลาดแบบตรง 
 
  มาตรา ๒๕  บรรดาคําขอจดทะเบียนใด ๆ ท่ีไดยื่นไวก�อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ
และยังอยู�ในระหว�างการพิจารณาของนายทะเบียน ใหนายทะเบียนพิจารณาคําขอจดทะเบียนดังกล�าว 
ใหเป;นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
  ในกรณีที่การขอจดทะเบียนหรือการพิจารณารับจดทะเบียนดังกล�าวมีขอแตกต�างไปจาก
การขอจดทะเบียนหรือการพิจารณารับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี ใหนายทะเบียนมีคําสั่งให 
ผูขอจดทะเบียนแกไขหรือปฏิบัติตามใหถูกตองภายในสามสิบวัน ถาผูขอจดทะเบียนไม�แกไขหรือไม�ปฏิบัติ
ตามคําส่ังของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ใหคําขอจดทะเบียนน้ันเป;นอันตกไป 
 
  มาตรา ๒๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
  ..…………………………………… 
 นายกรัฐมนตรี                                                   


