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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการขายตรงและตลาดแบบตรง
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยีส่ ิบวันนับแตวนั ถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขายตรง” หมายความวา การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการนําเสนอขายตอผูบริโภคโดยตรง
ณ ที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางานของผูบริโภคหรือของผูอื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใชสถานที่ประกอบการคาเปน
ปกติธุระ โดยผานตัวแทนขายตรงหรือผูจาํ หนายอิสระชัน้ เดียวหรือหลายชั้นแตไมรวมถึงนิตกิ รรมตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
“ตลาดแบบตรง” หมายความวา การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพื่อเสนอขาย
สินคาหรือบริการโดยตรงตอผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางและมุงหวังใหผูบริโภค แตละรายตอบกลับเพื่อซื้อ
สินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น
“ผูบริโภค” หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรงผูประกอบธุรกิจขาย
ตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทน

ขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
เพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ
“ผูจําหนายอิสระ” หมายความวา บุคคลที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจขาย
ตรงและนําสินคาหรือบริการดังกลาวไปเสนอขายตรงตอผูบริโภค
“ตัวแทนขายตรง” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูป ระกอบธุรกิจขายตรงใหนาํ สินคาหรือ
บริการไปเสนอขายตรงตอผูบริโภค
“ซื้อ” หมายความรวมถึง เชา เชาซื้อ หรือไดมาไมวาดวยประการใด ๆ โดยใหคาตอบแทนเปนเงินหรือ
ผลประโยชนอยางอื่น
“ขาย” หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซื้อ หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใดๆ โดยเรียก คาตอบแทนเปน
เงินหรือผลประโยชนอยางอืน่ ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกลาวดวย
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ผลิตหรือมีไวเพื่อขาย
“บริการ” หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใด ๆ หรือการใหใช หรือใหประโยชนในทรัพยสิน
หรือกิจการใด ๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอนื่ แตไมรวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมาย
แรงงาน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
“นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มอี ํานาจ ดังตอไปนี้

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา แจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงบัญชี
ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในสถานที่ทําการของผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในระหวางเวลา
ทําการของสถานที่นั้น เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจดูเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อ ตรวจสอบการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง เพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะหโดยไมตอ งชําระราคา
สินคานั้น ทั้งนี้ การเก็บหรือนําสินคาตัวอยางไปและการใหคืนสินคาตัวอยาง ตามความประสงคของเจาของให
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง (๒) ตองปฏิบัติตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกําหนด
ระเบียบดังกลาวอยางนอยตองกําหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาไป การมอบบันทึกเหตุผลในการ
เขาไปใหแกผคู รอบครองสถานที่ และการรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ ตอผูบังคับบัญชา
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวของพนักงาน
เจาหนาที่
บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ นายทะเบียน และพนักงาน
เจาหนาทีเ่ ปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๑
คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการหนึ่งคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเชีย่ วชาญเกี่ยวกับการขายตรง
และการตลาดแบบตรง
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

(๓) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง จํานวนหนึ่ง
คนผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบตรง จํานวนหนึ่งคนและผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิที่มี
วัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคจํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ขายตรงหรือการตลาดแบบตรง ทั้งนี้ ตองแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒภิ าคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ใหเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนกรรมการและเลขานุการ
ในการแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) ใหบรรดาสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สมาคมที่
มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบตรง หรือสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค แลวแตกรณี เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง สําหรับหลักเกณฑและ
วิธีการเสนอชือ่ บุคคลใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๙ ประธานกรรมการตองไมดํารงตําแหนง หรือเปนหุนสวนหรือเปนผูถือหุนเกินจํานวนรอยละสิบ
ในหางหุนสวน หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ในระยะหนึ่งปกอนดํารงตําแหนงหรือ
ระหวางดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
มาตรา ๑๐ ใหกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) (๓) และ (๔) มีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงอาจไดรับแตงตัง้ อีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกันเมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง
หากยังมิไดมกี ารแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนัน้ อยูในตําแหนงเพื่อ
ดําเนินงานตอไป จนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตัง้ พนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูที่
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใ นตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูข องกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางทีก่ รรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผทู ี่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระทีเ่ หลืออยูของกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอยูในที่ประชุม ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเรื่องรองทุกขจากผูบริโภคทีไ่ ดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผู
จําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
(๒) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแกสิทธิ
ของผูบริโภค ในการนี้ จะระบุชื่อสินคาหรือบริการ หรือชื่อของผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงดวยก็ได
(๓) กํากับดูแลผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง รวมทั้งติดตามสอดสอง
พฤติการณในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
(๔) วางระเบียบหรือประกาศเกีย่ วกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) พิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน
(๖) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับนโยบายและมาตรการในการกํากับดูแล รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามที่คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมอบหมาย

(๗) สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐใหปฏิบัติการตามอํานาจและ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) เสนอแนะในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) เรื่องอืน่ ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปได
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนาํ มาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจ
สั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น หรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวของหรือสิ่งอื่นใดมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาได
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัย
วากระทําการอันเปนการขัดตอพระราชบัญญัตินี้ เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เวนแต
ในกรณีที่จําเปนและเรงดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึง่ ผูใด หรือจะ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ
การกําหนดหรือการออกคําสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการคํานึงถึงความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแกผูบริโภค ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
และในกรณีทเี่ ห็นสมควรคณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไข หรือวิธีการชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการ
กําหนดหรือการออกคําสั่งนั้นก็ได
มาตรา ๑๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการและมีหนาทีร่ ับคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ติดตามสอดสองพฤติการณในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และปฏิบัติงานให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

มาตรา ๑๙ หามมิใหผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงดําเนินกิจการในลักษณะที่
เปนการชักชวนใหบุคคลเขารวมเปนเครือขายในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือในการประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง โดยตกลงวาจะใหผลประโยชนตอบแทนจากการหาผูเขารวมเครือขายดังกลาว ซึ่งคํานวณจากจํานวน
ผูเขารวมเครือขายที่เพิ่มขึ้น
สวนที่ ๑
การประกอบธุรกิจขายตรง
มาตรา ๒๐ หามมิใหผใู ดประกอบธุรกิจขายตรง เวนแตจะไดจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑ ผูประกอบธุรกิจขายตรงตองดําเนินกิจการใหเปนไปตามแผนการจายผลตอบแทนของตนที่ไดยื่น
ตอนายทะเบียนตามมาตรา ๓๘
แผนการจายผลตอบแทนตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตองไมกําหนดใหผจู ําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไมใชลูกจางไดรับผลตอบแทนที่เปนรายไดหลัก
จากการรับสมัครบุคคลหรือแนะนําผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไมใชลูกจางอื่นเขารวมเปนเครือขาย
ในการประกอบธุรกิจขายตรง
(๒) ผลตอบแทนที่เปนรายไดหลักของผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไมใชลูกจางขึ้นอยูก ับการขาย
สินคาหรือบริการแกผูบริโภค รวมไปถึงการซื้อเพื่อการใชหรือบริโภคเอง
(๓) ตองไมบังคับใหผูจําหนายอิสระซือ้ สินคา
(๔) ตองไมชักจูงใหผูจําหนายอิสระซื้อสินคาในปริมาณมากเกินไปอยางไมสมเหตุผล
(๕) ตองแสดงวิธีการคิดคํานวณการจายผลตอบแทนที่ตรงตอความเปนจริงหรือเปนไปไดจริงและอยาง
เปดเผยชัดเจน
(๖) ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
แผนการจายผลตอบแทนใดที่มีลักษณะแตกตางไปจากที่กําหนดไวในวรรคสองใหมีผลบังคับใชเทาที่เปน
ธรรมแกผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไมใชลูกจาง
มาตรา ๒๒ หามมิใหผูประกอบธุรกิจขายตรงเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสมัครเขาเปนสมาชิก คาฝกอบรม คา
วัสดุอุปกรณสง เสริมการขาย หรือคาธรรมเนียมอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเขารวมเปนเครือขายในการประกอบ

ธุรกิจขายตรงจากผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงทีไ่ มใชลูกจาง ในอัตราสูงกวาที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
มาตรา ๒๓ สัญญาระหวางผูจําหนายอิสระกับผูประกอบธุรกิจขายตรง ใหทําเปนหนังสือ ซึ่งอยางนอยตองมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจายผลตอบแทนตามแผนการจายผลตอบแทน
(๒) เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการสมัคร คาฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณสงเสริมการขาย หรือ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
(๓) เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการที่ผูประกอบธุรกิจขายตรงจะรับซือ้ สินคา วัสดุอุปกรณสงเสริมการขาย ชุด
คูมือ หรืออุปกรณสงเสริมธุรกิจคืนจากผูจําหนายอิสระ ตลอดจนกําหนดระยะเวลาที่ผูจําหนายอิสระสามารถใช
สิทธิดังกลาว
ความในวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ใหนํามาใชบังคับแกตัวแทนขายตรงที่ไมใชลูกจางดวย
มาตรา ๒๔ ในการนําสินคาหรือบริการไปเสนอขายตรงตอผูบริโภค ผูจําหนายอิสระตองดําเนินการตาม
เงื่อนไขและแผนการขายที่ผูประกอบธุรกิจขายตรงกําหนด
มาตรา ๒๕ เมื่อผูจําหนายอิสระใชสิทธิคืนสินคา วัสดุอุปกรณสงเสริมการขาย ชุดคูม ือ หรืออุปกรณสงเสริม
ธุรกิจที่ซื้อไปจากผูประกอบธุรกิจขายตรง ใหผูประกอบธุรกิจขายตรงซื้อคืนตามราคาที่ผูจําหนายอิสระไดจาย
ภายในระยะเวลาสิบหาวันนับแตวนั ที่ผูจําหนายอิสระใชสิทธิคืน แตในการใชสิทธิคืนกรณีที่สัญญาตามมาตรา
๒๓ สิ้นสุดลง ผูประกอบธุรกิจขายตรงมีสทิ ธิหักคาดําเนินการไดไมเกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
และมีสิทธิหักกลบลบหนี้ใด ๆ อันเกี่ยวกับสัญญาตามมาตรา ๒๓ ที่ผูจําหนายอิสระจะตองชําระได
มาตรา ๒๖ ในการเขาไปติดตอเพื่อเสนอขายสินคาใหแกผูบริโภคโดยตรง ณ ที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางาน
ของผูบริโภคหรือของผูอื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใชสถานที่ประกอบการคาเปนปกติธรุ ะผูจําหนายอิสระหรือ
ตัวแทนขายตรงจะตองไดรับอนุญาตจากผูบ ริโภคหรือผูครอบครองสถานที่นั้นกอน และตองไมกระทําการอัน
เปนการรบกวนหรือกอใหเกิดความรําคาญแกบุคคลดังกลาว ในการนี้ ผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงตอง
แสดงบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวผูจาํ หนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงซึ่งออกโดยผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงดวย
สวนที่ ๒
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

มาตรา ๒๗ หามมิใหผใู ดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เวนแตจะไดจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๘ ขอความในการสื่อสารขอมูลเพื่อเสนอขายสินคาหรือบริการของผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุม ครองผูบริโภค ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการคุมครอง
ผูบริโภคดานการโฆษณามาใชบังคับแกการสื่อสารขอมูล เพื่อเสนอขายสินคาหรือบริการของผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงโดยอนุโลม ดยใหถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนอํานาจหนาที่ของ
รัฐมนตรี และใหถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
หมวด ๓
การคุมครองผูบ ริโภค
มาตรา ๓๐ ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหนาที่สงมอบเอกสารการ
ซื้อขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค
เอกสารการซื้อขายตามวรรคหนึ่งตองมีขอความภาษาไทยที่อานเขาใจงาย โดยระบุชื่อผูซื้อและผูขาย วันที่ซื้อ
ขายและวันทีส่ งมอบสินคาหรือบริการ รวมทั้งสิทธิของผูบริโภคในการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิเลิกสัญญาดังกลาว
ตองกําหนดดวยตัวอักษรที่เห็นเดนชัดกวาขอความทั่วไป
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการที่ใชวิธีการขาย
ตรงหรือตลาดแบบตรง โดยถือเอาราคาสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคไดรับการคุมครองและประเภทสินคาหรือ
บริการเปนสําคัญ
เอกสารการซื้อขายตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) รายละเอียดตามมาตรา ๓๐
(๒) กําหนดเวลา สถานที่ และวิธีการในการชําระหนี้
(๓) สถานที่ และวิธีการในการสงมอบสินคาหรือบริการ
(๔) วิธีการเลิกสัญญา
(๕) วิธีการคืนสินคา

(๖) การรับประกันสินคา
(๗) การเปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุดบกพรอง
ประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๒ การซื้อขายสินคาหรือบริการใดที่ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรง ไมไดจดั ใหมีเอกสารการซื้อขายที่มีรายละเอียดตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ยอมไมมีผลผูกพันผูบริโภค
มาตรา ๓๓ ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายตรงหรือจากการขายผานตลาดแบบตรง ผูบริโภคมีสิทธิ
เลิกสัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับสินคาหรือบริการ ไปยังผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง สําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผูจําหนายอิสระ
หรือตัวแทนขายตรงที่เกีย่ วของก็ได
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับประเภท ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๔ ผูบริโภคที่ใชสิทธิเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๓ ตองเลือกปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) สงคืนสินคาไปยังผูจาํ หนายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจขายตรง ในกรณีการขายตรง
หรือสงคืนสินคาไปยังผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ในกรณีตลาดแบบตรง
(๒) เก็บรักษาสินคาไวตามสมควรภายในระยะเวลายีส่ ิบเอ็ดวัน นับแตวนั ที่ใชสิทธิเลิกสัญญา เวนแตสินคา
นั้นเปนของเสียงายโดยสภาพไมอาจเก็บรักษาไดภายในระยะเวลาดังกลาว ใหเก็บรักษาตามเวลาและวิธีการอัน
ควรแกสภาพ เมื่อพนกําหนดนั้นแลว ผูบริโภคจะเก็บรักษาสินคานั้นไวหรือไมก็ได
ผูบริโภคที่เลือกปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (๒) มีหนาที่ตองสงคืนสินคาใหผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู
ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แลวแตกรณี มารับคืน ณ ภูมลิ ําเนาของผูบริโภค แต
ถาผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ขอใหผูบริโภคสงคืนสินคาทางไปรษณียโดย
เรียกเก็บเงินปลายทาง ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (๒) ผูบริโภคตองสงคืนสินคานั้นตามคําขอของผู
ประกอบธุรกิจดังกลาว
ถาสินคาเปนของใชสิ้นเปลือง ผูบริโภคมีหนาที่คืนเฉพาะสวนทีเ่ หลือจากการใชกอนใชสิทธิเลิกสัญญา
หลักเกณฑและวิธีการในการคืนสินคาและบริการใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
ผูบริโภคมีสิทธิที่จะยึดหนวงสินคาไวไดจนกวาจะไดรับคืนเงินที่ผูบริโภคจายไปในการซื้อสินคานั้น

มาตรา ๓๕ ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ หากสินคาหรือบริการนั้นบุบสลาย หรือสูญหายเพราะความผิดของ
ผูบริโภค หรือผูบริโภคไดทําใหการคืนสินคาหรือบริการกลายเปนพนวิสัย ใหผูบริโภคชดใชคาเสียหายใหแกผู
จําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แลวแตกรณี เวนแต
เปนความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติจากการเปดการประกอบหรือการผสมเพื่อใชสินคาหรือบริการ
มาตรา ๓๖ เมื่อผูบริโภคใชสิทธิเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๓ ใหผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงินเต็มจํานวนที่ผบู ริโภคจายไปเพื่อการซื้อสินคาหรือ
บริการนั้นภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงใดไม
คืนเงินตามจํานวนและภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูจําหนายอิสระตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้นชําระเบี้ยปรับตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ใหแกผูบริโภค
มาตรา ๓๗ คํารับประกันสินคาหรือบริการใหจดั ทําเปนภาษาไทยและระบุถึงสิทธิของผูบริโภคในการ
เรียกรองสิทธิตามคํารับประกันที่ชัดเจนและสามารถเขาใจไดถึงเงื่อนไขที่ระบุไว
รายละเอียดเกีย่ วกับคํารับประกันสินคาหรือบริการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
หมวด ๔
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
มาตรา ๓๘ บุคคลใดประสงคจะประกอบธุรกิจขายตรงหรือประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ใหยนื่ คําขอตอนาย
ทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สําหรับผูประกอบธุรกิจขายตรง ใหยื่นแผนการจายผลตอบแทนพรอมกับคําขอตามวรรคหนึ่งดวย
ในกรณีจะแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการจายผลตอบแทน ผูประกอบธุรกิจขายตรงตองแจงการเปลีย่ นแปลงให
นายทะเบียนทราบกอนจึงจะนําไปปฏิบัติได
มาตรา ๓๙ คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ใหเปนไปตาม
แบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อของผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

(๒) ภูมิลําเนาของผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
(๓) ประเภทหรือชนิดของสินคาหรือบริการ
(๔) วิธีการขายสินคาหรือบริการ
หมวด ๕
นายทะเบียน
มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัตหิ นาที่ของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกบุคคลที่
เกี่ยวของมาใหคําชี้แจง หรือใหสงเอกสาร และหลักฐานที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบได
มาตรา ๔๑ เมื่อไดรับคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง หรือตลาดแบบตรงใหนายทะเบียน
พิจารณา และตรวจสอบในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) แผนการจายผลตอบแทนตองไมขัดตอกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(๒) สินคาหรือบริการมีลักษณะตรงตามที่ไดมีการสือ่ สารขอมูลเพื่อเสนอขาย
(๓) สัญญามีรายการถูกตอง และครบถวนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวา การยื่นคําขอนั้นถูกตองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่งและมาตรา ๓๙ ใหนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบ
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง หรือตลาดแบบตรง
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวา การยื่นคําขอนั้นไมถูกตองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึง่ และมาตรา ๓๙ ใหมีคําสั่ง
ใหผูยื่นคําขอแกไข หรือเปลี่ยนแปลงใหถกู ตองภายในเวลาอันสมควร เมื่อผูย่นื คําขอไดแกไข หรือเปลี่ยนแปลง
ถูกตองแลว ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง หรือตลาดแบบตรง และแจงเปนหนังสือ
ใหผูยื่นคําขอทราบภายในสามสิบวัน นับแตวนั ที่ไดรับเอกสารดังกลาว
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ใหแกไข หรือเปลี่ยนแปลงภายในเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบียนมี
คําสั่งไมรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือพรอม
ทั้งเหตุผลใหผยู ื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวัน นับแตวันสิ้นกําหนดเวลาใหปฏิบัติตามคําสั่ง
มาตรา ๔๒ กรณีปรากฏแกนายทะเบียนในภายหลังวาผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงรายใดประกอบธุรกิจขายตรง หรือตลาดแบบตรงไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมี

อํานาจเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง หรือตลาดแบบตรง และแจงเปนหนังสือพรอมทั้ง
เหตุผลใหผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงทราบภายในเจ็ดวัน นับแตวนั ที่มีคําสั่ง
เพิกถอน
หมวด ๖
การอุทธรณ
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตาม
มาตรา ๔๑ หรือมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง หรือตลาดแบบตรงตามมาตรา ๔๒
ใหผูยื่นคําขอ ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แลวแตกรณี มีสิทธิอุทธรณเปน
หนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือแจงคําสั่งไมรบั จดทะเบียน หรือหนังสือ
แจงคําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียน
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนทีส่ ุด
มาตรา ๔๔ หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพจิ ารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๕ ผูใดไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกิน หาแสนบาท
มาตรา ๔๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั ฝาฝนอยู
มาตรา ๔๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท
มาตรา ๔๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหา
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท

มาตรา ๕๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ หรือมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่น
บาท
มาตรา ๕๒ ผูประกอบธุรกิจขายตรงใด ไมแจงการเปลี่ยนแปลงแผนการจายผลตอบแทนใหนายทะเบียน
ทราบตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท
มาตรา ๕๓ ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาป
กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึง่ ตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแต จะพิสูจนไดวาตนมิไดมสี วนในการกระทําความผิดของนิติบุคคล
นั้น
มาตรา ๕๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีตามมาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
เปรียบเทียบได และในการนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเปรียบเทียบได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเงือ่ นไขประการ
ใด ๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่เห็นสมควรก็ได
ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวา บุคคลใดกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องมายัง
คณะกรรมการ หรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแต
วันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๖ ใหผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่ประกอบ ธุรกิจดังกลาวอยูแ ลว
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบ ตรงภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับบนี้ คือ โดยที่การประกอบธุรกิจจําหนายสินคา หรือบริการใน
ปจจุบันไดใชวิธีการในการทําตลาดในลักษณะที่เขาถึงผูบริโภค โดยการเสนอขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค
โดยตรง ณ ทีอ่ ยูอาศัย หรือสถานที่ทํางานของผูบริโภคหรือของบุคคลอื่น หรือสถานที่อื่นที่ไมใชสถานที่
ประกอบการคาเปนปกติธุระ โดยการอธิบาย หรือการสาธิตสินคาผานผูจําหนายอิสระ หรือตัวแทนขายตรง การ
เสนอขายสินคา หรือบริการในลักษณะดังกลาวทําใหผูบริโภคอยูในสภาวการณทไี่ มอาจตัดสินใจตกลงซื้อสินคา
หรือรับบริการไดอยางอิสระและรอบคอบ นอกจากนี้ ยังมีการประกอบธุรกิจจําหนายสินคา หรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพื่อเสนอขายสินคา หรือบริการโดยตรงตอผูบริโภค เชน โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเลคทรอนิกส โดยมุง หวังใหผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางแสดงเจตนาตอบกลับเพื่อซื้อสินคา หรือ
บริการดังกลาวนั้น ซึ่งในกรณีนี้สินคาหรือบริการดังกลาวอาจไมตรงกับคํากลาวอางตามที่ไดโฆษณาไว อีกทั้ง
การทําตลาดขายตรง และตลาดแบบตรงในปจจุบัน ไดมีการใชวิธีการชักชวน และจัดใหประชาชนทั่วไปเขารวม
เปนเครือขายในธุรกิจดังกลาว โดยตกลงจะใหผลประโยชนตอบแทนจากการสรรหาผูรวมเครือขายดังกลาว ซึ่ง
คํานวณจากจํานวนผูเขารวมเครือขายเพิ่มขึ้น อันมีลักษณะเปนการหลอกลวงประชาชน การทําตลาดสินคาหรือ
บริการในลักษณะของการขายแบบเชิงรุกดังกลาว ทําใหประชาชนโดยทั่วไปในฐานะผูบริโภคตกอยูในฐานะที่
เสียเปรียบ และกอใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม ประกอบกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช
บังคับอยูในปจจุบันยังไมสามารถใหความคุมครองแกผูบริโภคไดอยางเพียงพอ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้

