ร.ง. 3/2

คำขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ....................
1. ข้ำพเจ้ำ........................................................................อำยุ...............ปี สัญชำติ ........................
อยูบ่ ำ้ น/สำนักงำนเลขที่..............................ตรอก/ซอย...................................ถนน.......................................
หมู่ที่......................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด........................
โทรศัพท์.........................................
ขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน ทะเบียนโรงงำนเลขที่
โดยใช้ชื่อโรงงำน…………………………………………………………………………………………...
ประเภทหรื อชนิดของโรงงำนลำดับที่............................................................................................................
ประกอบกิจกำร..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
กำลังเครื่ องจักร...................................................แรงม้ำ จำนวนคนงำน...................................................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่............................ตรอก/ซอย........................................ถนน...................................................
คลอง.............................................................แม่น้ ำ............................................................หมู่ที่....................
ตำบล/แขวง....................................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด............................
โทรศัพท์.................................................
จำกผูป้ ระกอบกิจกำรโรงงำนเดิม ชื่อ...............................................................................................
อยูบ่ ำ้ น/สำนักงำนเลขที่......................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.....................................
หมู่ที่................ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด................................
โทรศัพท์.........................................................
2. ข้ำพเจ้ำรับโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำนตำม
□ มำตรำ 21 โดย :
□ มำตรำ 22โดย :
□ กำรเช่ำหรื อเช่ำซื้ อโรงงำน
□ เป็ นทำยำท
□ กำรซื้ อโรงงำน
□ เป็ นผูจ้ ดั กำรมรดก
□ กำรรับโอนโดย............................
□เป็ นผูอ้ นุบำล
3. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ อำคำรโรงงำนและเครื่ องจักรของโรงงำนนี้ มีลกั ษณะ ขนำด และ
จำนวน ตำมที่ผรู ้ ับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนเดิมได้รับอนุญำตไว้ทุกประกำร
ลงชื่อ
(

ผูข้ อรับโอน
)

-24. เอกสำรประกอบคำขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ข้ำพเจ้ำได้ส่งมอบเอกสำรประกอบคำขอรับโอนมำด้วย คือ

□ (1) สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (กรณี ผูข้ อรับโอนเป็ นบุคคลธรรมดำ)
□ (2) สำเนำหนังสื อรับรอง กำรจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลที่ต้ งั
สำนักงำน วัตถุประสงค์ของนิ ติบุคคล (กรณี ผขู ้ อรับโอนเป็ นนิติบุคคล)
□ (3) สำเนำสัญญำ เช่ำหรื อเช่ำซื้ อโรงงำน
□ (4) สำเนำสัญญำ ซื้ อขำยโรงงำน
□ (5) สำเนำหลักฐำน กำรโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
□ (6) บัญชีทำยำท (ในกรณี มีทำยำทมำกกว่ำหนึ่ งคน ให้แสดงหลักฐำนที่บรรดำทำยำทอื่น ๆ ทุกคนลงนำม
ให้ควำมยินยอม) และสำเนำใบมรณบัตร
□ (7) หลักฐำน แสดงควำมเป็ นผูจ้ ดั กำรมรดก และสำเนำใบมรณบัตร
□ (8) สำเนำคำสัง่ ศำล แสดงว่ำเป็ นผูม้ ีสิทธิ ขอรับโอนใบอนุญำตประกอยกิจกำรโรงงำน
□ (9) เอกสำรอื่น ๆ ตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กำหนด...........................................................................

ลงชื่อ
(

ผูข้ อรับโอน
)

บันทึกการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 21
แห่ งพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
สถำนที่…....………………………………….
วันที่............... เดือน .................................. พ.ศ. .................

บันทึกฉบับนี้ทาขึน้ ระหว่าง
ผู้โอน  1. ชื่อ...........................................................................................................สัญชำติ...........................
ที่อยูเ่ ลขที่..........................ซอย.....................................ถนน........................................ หมู่ที่..........
ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต........................จังหวัด....................โทรศัพท์ ...................
ซึ่ งในบันทึกนี้เรี ยกว่ำ “ผู้โอน” กำรประกอบกิจกำรโรงงำน
ผู้รับโอน  2. ชื่อ...............................................................................................................สัญชำติ........................
ที่อยูเ่ ลขที่.......................ซอย......................................ถนน........................................หมู่ที่............
ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.........................จังหวัด........................โทรศัพท์ .................
ซึ่ งในบันทึกนี้เรี ยกว่ำ “ผู้รับโอน” กำรประกอบกิจกำรโรงงำน

ผู้โอนตกลงโอนการประกอบกิจการโรงงาน
ชื่อ.......................................................................... ทะเบียนโรงงำนเลขที่
ตั้งอยู่ ณ เลขที่....................... ซอย.................................. ถนน.................................... หมู่ที่...........
ตำบล/แขวง................... อำเภอ/เขต..................... จังหวัด........................โทรศัพท์ .......................
ให้แก่ผรู ้ ับโอนตั้งแต่วนั ที่ที่ทำบันทึกนี้เป็ นต้นไป และผูร้ ับโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
ได้รับทรำบเงื่อนไข ในใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน และจะปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตำม
พระรำชบัญญัติโรงงำนฯ ต่อไป
ผูโ้ อนและผูร้ ับโอนใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำนได้รับทรำบข้อควำมในบันทึก
นี้แล้วทั้งสองฝ่ ำย จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำนเพื่อเป็ นหลักฐำน
…………………………………. (ผูโ้ อน)
(
)
…………………………………. (ผูโ้ อน)
(
)
…………………………………… (พยำน)
(
)
หมายเหตุ

…………………………………. (ผูร้ ับโอน)
(
)
…………………………………. (ผูร้ ับโอน)
(
)
……………………………………(พยำน)
(
)

1. “ผู้รับโอน” จะต้องยื่นคำขอรับโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน ภายในกาหนด 7 วัน
นับตั้งแต่วนั ทำบันทึกฉบับนี้
2. ต้ องระบุทะเบียนโรงงาน

โปรดอ่านให้ เข้ าใจ เพือ่ ประโยชน์ ของท่ าน

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการโอนประกอบกิจการโรงงาน
1. คำขอรับโอนใบอนุญำตฯ (ร.ง.3/2) จำนวน 2 ชุด ประทับตรำและคณะกรรมกำรลงนำม (กรณี เป็ นนิติบุคคล)
2. หนังสื อแสดงถึงกำรโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน แล้วแต่ลกั ษณะกำรโอน เช่น หนังสื อสัญญำซื้ อขำย
โรงงำน หนังสื อสัญญำกำรเช่ำ หรื อเช่ำซื้ อโรงงำน หรื อบันทึกกำรโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน เป็ นต้น
ทั้งนี้ตอ้ งมีขอ้ ควำมระบุทะเบียนโรงงำนด้วย
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับโอน (พร้อมลงนำมรับรอง)
4. สำเนำบัตรประชำชนของผูร้ ับโอน (พร้อมลงนำมรับรอง)
5. สำเนำบัตรประชำชนของผูโ้ อน (พร้อมลงนำมรับรอง)
6. สำเนำใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.3) ที่จะโอน (พร้อมลงนำมรับรอง)
7. สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของห้ำงหุ ้นส่ วนฯ หรื อบริ ษทั ซึ่ งแสดงกำรมอบหมำยอำนำจ
ข้อจำกัดของอำนำจในกำรลงนำมผูกพันนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ฉบับปี ปั จจุบนั ) พร้อมผูม้ ี
อำนำจลงนำมผูกพันตำมระบุลงนำมรับรอง
8. ใบมรณบัตรของผูถ้ ือใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (กรณี ผถู ้ ือใบรับแจ้งถึงแก่กรรม)
9. คำสั่งศำลแต่งตั้งผูจ้ ดั กำรมรดก หรื อพินยั กรรมของผูถ้ ือใบรับแจ้ง ซึ่ งถึงแก่กรรม
10. หนังสื อแสดงควำมยินยอมของทำยำทโดยธรรมทุกคนของผูถ้ ือใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรโรงงำน ซึ่ งถึง
แก่กรรมระบุยนิ ยอมให้ผยู ้ นื่ คำขอรับโอนใส่ ชื่อเป็ นผูถ้ ือใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนแทน
การโอน ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการโอน คือ
1. การโอนการประกอบกิจการ เอกสารข้อ 2 ให้ทาเป็ นบันทึกการโอน
2. การให้เช่า หรื อเช่าซื้ อโรงงาน เอกสารข้อ 2 ให้ทาเป็ น สัญญาการเช่าหรื อเช่าซื้ อโรงงาน
3. การซื้ อขายโรงงาน เอกสารข้อ 2 ให้ทาเป็ น สัญญาซื้ อขายโรงงาน
หลักฐานที่ตอ้ งยืน่ ทั้งหมด คือ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 กรณี ผโู้ อนหรื อผูร้ ับโอนเป็ นนิติบุคคล
หมายเหตุ การยืน่ คาขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงานต้องยืน่ ภายใน 7 วัน นับจากทาบันทึกการโอน
ทาสัญญาเช่าหรื อเช่าซื้ อ หรื อทาสัญญาซื้ อขายโรงงาน (โดยนับวันที่ทาบันทึกหรื อทาสัญญาเป็ นวันแรก)
การโอน กรณี ผถู้ ือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาย
1. กรณี ทายาทยืน่ คาขอ ให้ยนื่ หลักฐาน คือ 1, 3, 4, 6, 8 และ 10
2. กรณี ผจู้ ดั การมรดกยืน่ คาขอ ให้ยนื่ หลักฐาน คือ 1, 3, 4, 6, 8 และ 9
หมายเหตุ การยื่น ต้องยื่น ใบแจ้ง การโอนภายใน 7 วัน นับ แต่ ผูถ้ ื อ ใบรั บ แจ้ง ตาย จากหลัก ฐานตามวัน ที่
ในใบมรณบัตร โดยถือวันตายเป็ นวันแรก หากไม่สามารถยืน่ ภายในกาหนด อาจขอขยายเวลาได้

บันทึกยินยอมรับสิทธิหน้าที่และความรับผิดที่มตี ่อทางราชการ
สถานที่ .....................................................
วันที่ ...................... เดือน ............................... พ.ศ. .....................
บันทึกนี้ทาขึ้นเพื่อแสดงว่า (ชื่อ) บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด/นาย/นาง/น.ส. ..........................................
อายุ ................ ปี สัญชาติ ..................... ที่อยู่/สานักงาน/เลขที่ .......................... ซอย ....................................
ถนน ................................. หมู่ที่ ............... ตาบล/แขวง ................................ อาเภอ/เขต ...............................
จังหวัด .................................. โทรศัพท์ ........................... โทรสาร ....................................
ซึ่งเป็นผู้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ชื่อ ........................................................................................
ทะเบียนโรงงานเลขที่ .................................. ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ................................. ซอย ..................................
ถนน .......................................... หมู่ที่ .................. ตาบล/แขวง ........................................................................
อาเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ............................................... โทรศัพท์ .......................................
ได้รับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานและยอมรับสิทธิหน้าที่และความรับผิดที่ผู้โอน
ใบอนุญาตมีต่อทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเพื่อเป็นหลักฐาน
......................................................................
(......................................................................) (ผู้รับโอน)
......................................................................
(.......................................................................) (พยาน)
.....................................................................
(.......................................................................) (พยาน)

