ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก
ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นางพงษ์ส วาท กายอรุณ สุ ทธิ์ โฆษกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานความส าคัญ และ
ประโยชน์ ที่ ป ระชาชนจะได้ รั บ จากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ข ายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๑. กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
๒. กาหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง กล่าวคือ ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ภายใน ๕ ปี ก่อนวันยื่น
คาขอจดทะเบียน และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๒.๑ เป็ น ห้ างหุ้ น ส่ ว นที่ มี ทุ น จดทะเบี ย นไม่ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ เป็ น บริษั ท ที่ มี ทุ น
จดทะเบียนและชาระแล้วไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ หุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
๓. เพิ่ ม ลั กษณะต้ อ งห้ ามของประธานกรรมการและกรรมการ กรณี เป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ างหุ้ น ส่ ว นที่
ประกอบธุรกิจ ขายตรงหรือตลาดแบบตรง (รวมทั้งบุคคลธรรมดาที่จะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง) เพื่อให้
สอดคล้องกับการกาหนดให้ห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงได้
๔. กาหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา) กล่าวคือ ต้องไม่เคย
ถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ภายใน ๕ ปี ก่อนวัน ยื่นคาขอจดทะเบียน
และไม่มีลักษณะต้องห้าม
๕. กาหนดเงื่อนไขและวิธีการยื่ นคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
เพื่อให้ ชัดเจนและสอดคล้ องกับ การกาหนดให้ ห้ างหุ้ น ส่ วนที่ เป็นนิ ติบุคคลสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงได้
๖. แก้ไขทุนจดทะเบียนสาหรับห้างหุ้นส่วน จากเดิมที่กาหนดไว้ไม่ต่ากว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือหากเป็นบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วไม่ต่ากว่า
๕,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท เพื่อมิให้กระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ
รายย่อยออนไลน์
๗. ผู้ ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นการประกอบธุรกิ จ ขายตรงหรือ ตลาดแบบตรงต้ อ งวางหลั ก ประกั น ต่ อ
นายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
๘. ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่ไม่มารับหลักประกันและดอกผลคืน
ภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่โอนกิจการหรือวันที่เลิกประกอบธุรกิจ ให้หลักประกันและดอกผลดังกล่าวตกเป็นของ
แผ่นดิน
๙. การเลิกประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงไม่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวพ้นจาก
ความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้

๒
๑๐. แก้ไขเพิ่มโทษสาหรับการประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่จดทะเบียนมีโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
๑๑. ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระทา
การไม่สั่งการ หรือไม่กระทาตามหน้าที่ของหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามความผิดนั้น ๆ ด้วย
๑๒. การซื้อขายสิน ค้าออนไลน์ ให้ สิทธิผู้บริโภคบอกเลิ กสั ญญาได้ โดยการส่ งหนังสื อแสดงเจตนา
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า และให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงินเต็มจานวนที่ผู้บริโภคจ่ายไป
เพื่อซื้อสินค้านั้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา ดังนั้น หากการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ ใดมี ก ารด าเนิ น การในลั ก ษณะเดี ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ตลาดแบบตรงให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ข้ อ บั งคั บ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงนี้ด้วย
โดยประโยชน์ ที่ ป ระชาชนจะได้รั บ คื อ ร่างพระราชบั ญ ญั ติ ข ายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับ ที่ ..)
พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงให้มีความชัดเจน
และเหมาะสมยิ่งขึ้น อัน จะเป็ นการคุ้มครองผู้ บริโภคมิให้ ต้องตกเป็นฝ่ ายเสียเปรียบในการซื้อขายสินค้าหรือ
บริการ รวมทั้งเป็ น หลั กประกัน แก่ผู้บ ริโภคว่าจะได้รับความคุ้มครองหากได้รับความเสียหายอันเกิดจากการ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
-------------------------------------------

