ร.ง. 3/2

คาขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ....................
1. ข้าพเจ้า........................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ........................
อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่..............................ตรอก/ซอย...................................ถนน.......................................
หมู่ที่......................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด........................
โทรศัพท์.........................................
ขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทะเบียนโรงงานเลขที่
โดยใช้ชื่อโรงงาน…………………………………………………………………………………………...
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลาดับที่............................................................................................................
ประกอบกิจการ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
กาลังเครื่องจักร...................................................แรงม้า จานวนคนงาน...................................................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่............................ตรอก/ซอย........................................ถนน...................................................
คลอง.............................................................แม่น้า............................................................หมู่ที่....................
ตาบล/แขวง....................................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด............................
โทรศัพท์.................................................
จากผู้ประกอบกิจการโรงงานเดิม ชื่อ...............................................................................................
อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่......................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.....................................
หมู่ที่................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด................................
โทรศัพท์.........................................................
2. ข้าพเจ้ารับโอนการประกอบกิจการโรงงานตาม
□ มาตรา 21 โดย :
□ มาตรา 22โดย :
□ การเช่าหรือเช่าซื้อโรงงาน
□ เป็นทายาท
□ การซื้อโรงงาน
□ เป็นผู้จดั การมรดก
□ การรับโอนโดย............................
□เป็นผู้อนุบาล
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า อาคารโรงงานและเครื่องจักรของโรงงานนี้ มีลักษณะ ขนาด และ
จานวน ตามที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเดิมได้รับอนุญาตไว้ทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูข้ อรับโอน
)

-24. เอกสารประกอบคาขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบคาขอรับโอนมาด้วย คือ

□ (1) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีผู้ขอรับโอนเป็นบุคคลธรรมดา)
□ (2) สาเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ตั้ง
สานักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับโอนเป็นนิติบุคคล)
□ (3) สาเนาสัญญา เช่าหรือเช่าซื้อโรงงาน
□ (4) สาเนาสัญญา ซื้อขายโรงงาน
□ (5) สาเนาหลักฐาน การโอนการประกอบกิจการโรงงาน
□ (6) บัญชีทายาท (ในกรณีมีทายาทมากกว่าหนึ่งคน ให้แสดงหลักฐานที่บรรดาทายาทอื่น ๆ ทุกคนลงนาม
ให้ความยินยอม) และสาเนาใบมรณบัตร
□ (7) หลักฐาน แสดงความเป็นผู้จัดการมรดก และสาเนาใบมรณบัตร
□ (8) สาเนาคาสั่งศาล แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิขอรับโอนใบอนุญาตประกอยกิจการโรงงาน
□ (9) เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด...........................................................................

ลงชื่อ
(

ผูข้ อรับโอน
)

บันทึกการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 21
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
สถานที่…....………………………………….
วันที่............... เดือน .................................. พ.ศ. .................

บันทึกฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง
ผู้โอน  1. ชื่อ...........................................................................................................สัญชาติ...........................
ที่อยู่เลขที่..........................ซอย.....................................ถนน........................................ หมู่ ที่..........
ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต........................จังหวัด....................โทรศัพท์ ...................
ซึ่งในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้โอน” การประกอบกิจการโรงงาน
ผู้รับโอน  2. ชื่อ...............................................................................................................สัญชาติ........................
ที่อยู่เลขที่.......................ซอย......................................ถนน........................................หมู่ที่............
ตาบล/แขวง.......................อาเภอ/เขต.........................จังหวัด........................โทรศัพท์ .................
ซึ่งในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับโอน” การประกอบกิจการโรงงาน

ผู้โอนตกลงโอนการประกอบกิจการโรงงาน
ชื่อ.......................................................................... ทะเบียนโรงงานเลขที่
ตั้งอยู่ ณ เลขที่....................... ซอย.................................. ถนน.................................... หมู่ที่ ...........
ตาบล/แขวง................... อาเภอ/เขต..................... จังหวัด........................โทรศัพท์ .......................
ให้แก่ผู้รับโอนตั้งแต่วันที่ที่ทาบันทึกนี้เป็นต้นไป และผู้รับโอนการประกอบกิจการโรงงาน
ได้รับทราบเงื่อนไข ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และจะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติโรงงานฯ ต่อไป
ผู้โอนและผู้รับโอนใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานได้รับทราบข้อความในบันทึก
นี้แล้วทั้งสองฝ่าย จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเพื่อเป็นหลักฐาน
…………………………………. (ผู้โอน)
(
)
…………………………………. (ผู้โอน)
(
)
…………………………………… (พยาน)
(
)
หมายเหตุ

…………………………………. (ผู้รับโอน)
(
)
…………………………………. (ผู้รับโอน)
(
)
……………………………………(พยาน)
(
)

1. “ผู้รับโอน” จะต้องยื่นคาขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ภายในกาหนด 7 วัน
นับตั้งแต่วันทาบันทึกฉบับนี้
2. ต้องระบุทะเบียนโรงงาน

โปรดอ่านให้เข้าใจ เพื่อประโยชน์ของท่าน

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการโอนประกอบกิจการโรงงาน
1. คาขอรับโอนใบอนุญาตฯ (ร.ง.3/2) จานวน 2 ชุด ประทับตราและคณะกรรมการลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. หนังสือแสดงถึงการโอนการประกอบกิจการโรงงาน แล้วแต่ลักษณะการโอน เช่น หนังสือสัญญาซื้อขาย
โรงงาน หนังสือสัญญาการเช่า หรือเช่าซื้อโรงงาน หรือบันทึกการโอนการประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น
ทั้งนี้ต้องมีข้อความระบุทะเบียนโรงงานด้วย
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอน (พร้อมลงนามรับรอง)
4. สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอน (พร้อมลงนามรับรอง)
5. สาเนาบัตรประชาชนของผู้โอน (พร้อมลงนามรับรอง)
6. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.3) ที่จะโอน (พร้อมลงนามรับรอง)
7. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนฯ หรือบริษัท ซึ่งแสดงการมอบหมายอานาจ
ข้อจากัดของอานาจในการลงนามผูกพันนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ฉบับปีปัจจุบัน) พร้อมผู้มี
อานาจลงนามผูกพันตามระบุลงนามรับรอง
8. ใบมรณบัตรของผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีผู้ถือใบรับแจ้งถึงแก่กรรม)
9. คาสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือพินัยกรรมของผู้ถือใบรับแจ้ง ซึ่งถึงแก่กรรม
10. หนังสือแสดงความยินยอมของทายาทโดยธรรมทุกคนของผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งถึง
แก่กรรมระบุยินยอมให้ผู้ยื่นคาขอรับโอนใส่ชื่อเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแทน
การโอน ขึ้นอยู่กับลักษณะการโอน คือ
1. การโอนการประกอบกิจการ เอกสารข้อ 2 ให้ทาเป็นบันทึกการโอน
2. การให้เช่า หรือเช่าซื้อโรงงาน เอกสารข้อ 2 ให้ทาเป็น สัญญาการเช่าหรือเช่าซื้อโรงงาน
3. การซื้อขายโรงงาน เอกสารข้อ 2 ให้ทาเป็น สัญญาซื้อขายโรงงาน
หลักฐานที่ต้องยื่นทั้งหมด คือ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล
หมายเหตุ การยื่นคาขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงานต้องยื่นภายใน 7 วัน นับจากทาบันทึกการโอน
ทาสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ หรือทาสัญญาซื้อขายโรงงาน (โดยนับวันที่ทาบันทึกหรือทาสัญญาเป็นวันแรก)
การโอน กรณีผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาย
1. กรณีทายาทยื่นคาขอ ให้ยื่นหลักฐาน คือ 1, 3, 4, 6, 8 และ 10
2. กรณีผู้จัดการมรดกยื่นคาขอ ให้ยื่นหลักฐาน คือ 1, 3, 4, 6, 8 และ 9
หมายเหตุ การยื่ น ต้ องยื่ น ใบแจ้ ง การโอนภายใน 7 วั น นับ แต่ ผู้ถื อ ใบรั บ แจ้ง ตาย จากหลั ก ฐานตามวั น ที่
ในใบมรณบัตร โดยถือวันตายเป็นวันแรก หากไม่สามารถยื่นภายในกาหนด อาจขอขยายเวลาได้

