
ร.ง. 3/2 

ค ำขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน 
วนัท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ. .................... 

1. ขำ้พเจำ้........................................................................อำย.ุ..............ปี สญัชำติ........................ 
อยูบ่ำ้น/ส ำนกังำนเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................... 
หมู่ท่ี......................ต ำบล/แขวง.................................อ  ำเภอ/เขต.................................จงัหวดั........................ 
โทรศพัท.์........................................ 
ขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน     ทะเบียนโรงงำนเลขท่ี 
โดยใชช่ื้อโรงงำน…………………………………………………………………………………………... 
ประเภทหรือชนิดของโรงงำนล ำดบัท่ี............................................................................................................ 
ประกอบกิจกำร.............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
ก ำลงัเคร่ืองจกัร...................................................แรงมำ้ จ ำนวนคนงำน...................................................คน 
ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี............................ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................... 
คลอง.............................................................แม่น ้ำ............................................................หมู่ท่ี.................... 
ต ำบล/แขวง....................................................อ  ำเภอ/เขต........................................จงัหวดั............................ 
โทรศพัท.์................................................ 
 จำกผูป้ระกอบกิจกำรโรงงำนเดิม ช่ือ............................................................................................... 
อยูบ่ำ้น/ส ำนกังำนเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.............................................ถนน..................................... 
หมู่ท่ี................ต ำบล/แขวง................................อ  ำเภอ/เขต................................จงัหวดั................................ 
โทรศพัท.์........................................................ 

2. ขำ้พเจำ้รับโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำนตำม 

        □ มำตรำ 21 โดย :                 □ มำตรำ 22โดย : 

        □ กำรเช่ำหรือเช่ำซ้ือโรงงำน         □ เป็นทำยำท 

        □ กำรซ้ือโรงงำน          □ เป็นผูจ้ดักำรมรดก 

        □ กำรรับโอนโดย............................           □ เป็นผูอ้นุบำล 
3. ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ อำคำรโรงงำนและเคร่ืองจกัรของโรงงำนน้ี มีลกัษณะ ขนำด และ 

จ ำนวน ตำมท่ีผูรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนเดิมไดรั้บอนุญำตไวทุ้กประกำร 
 

 

ลงช่ือ                                                                    ผูข้อรับโอน 

      (                                                                    ) 
 

 

 

 



-2- 
 

4. เอกสำรประกอบค ำขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน 

ขำ้พเจำ้ไดส่้งมอบเอกสำรประกอบค ำขอรับโอนมำดว้ย คือ 

  

  □ (1) ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (กรณีผูข้อรับโอนเป็นบุคคลธรรมดำ) 

  □ (2) ส ำเนำหนงัสือรับรอง  กำรจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีระบุช่ือผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบุคคลท่ีตั้ง
ส ำนกังำน วตัถุประสงคข์องนิติบุคคล (กรณีผูข้อรับโอนเป็นนิติบุคคล) 

  □ (3) ส ำเนำสญัญำ เช่ำหรือเช่ำซ้ือโรงงำน 

  □ (4) ส ำเนำสญัญำ  ซ้ือขำยโรงงำน 

  □ (5) ส ำเนำหลกัฐำน กำรโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน 

  □ (6) บญัชีทำยำท (ในกรณีมีทำยำทมำกกวำ่หน่ึงคน ใหแ้สดงหลกัฐำนท่ีบรรดำทำยำทอ่ืน ๆ ทุกคนลงนำม
ใหค้วำมยินยอม) และส ำเนำใบมรณบตัร 

  □ (7) หลกัฐำน แสดงควำมเป็นผูจ้ดักำรมรดก และส ำเนำใบมรณบตัร 

  □ (8) ส ำเนำค ำสัง่ศำล แสดงวำ่เป็นผูมี้สิทธิขอรับโอนใบอนุญำตประกอยกิจกำรโรงงำน 

  □ (9) เอกสำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีก ำหนด........................................................................... 
 

 

 

 

ลงช่ือ                                                                    ผูข้อรับโอน 

(                                                                    ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกการโอนใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานตามมาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 

สถำนท่ี…....…………………………………. 
                                                                          วนัท่ี............... เดือน .................................. พ.ศ. ................. 

  บันทกึฉบับนี้ท าขึน้ระหว่าง 
ผู้โอน       1. ช่ือ...........................................................................................................สญัชำติ........................... 

  ท่ีอยูเ่ลขท่ี..........................ซอย.....................................ถนน........................................ หมู่ท่ี..........  
  ต ำบล/แขวง..........................อ  ำเภอ/เขต........................จงัหวดั....................โทรศพัท ์................... 

  ซ่ึงในบนัทึกน้ีเรียกวำ่   “ผู้โอน”   กำรประกอบกิจกำรโรงงำน 
ผู้รับโอน  2. ช่ือ...............................................................................................................สญัชำติ........................ 

  ท่ีอยูเ่ลขท่ี.......................ซอย......................................ถนน........................................หมู่ท่ี............  
  ต ำบล/แขวง.......................อ  ำเภอ/เขต.........................จงัหวดั........................โทรศพัท ์................. 

  ซ่ึงในบนัทึกน้ีเรียกวำ่ “ผู้รับโอน” กำรประกอบกิจกำรโรงงำน 

  ผู้โอนตกลงโอนการประกอบกจิการโรงงาน 

  ช่ือ.......................................................................... ทะเบียนโรงงำนเลขท่ี  
  ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี....................... ซอย.................................. ถนน.................................... หมู่ท่ี...........  
  ต ำบล/แขวง................... อ  ำเภอ/เขต..................... จงัหวดั........................โทรศพัท ์....................... 

ใหแ้ก่ผูรั้บโอนตั้งแต่วนัท่ีท่ีท ำบนัทึกน้ีเป็นตน้ไป  และผูรั้บโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
ไดรั้บทรำบเง่ือนไข         ในใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน  และจะปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตำม
พระรำชบญัญติัโรงงำนฯ  ต่อไป 
 ผูโ้อนและผูรั้บโอนใบรับแจง้กำรประกอบกิจกำรโรงงำนไดรั้บทรำบขอ้ควำมในบนัทึก
น้ีแลว้ทั้งสองฝ่ำย     จึงลงลำยมือช่ือไวต่้อหนำ้พยำนเพ่ือเป็นหลกัฐำน  

…………………………………. (ผูโ้อน) …………………………………. (ผูรั้บโอน) 
(                                                       )  (                                                     ) 
…………………………………. (ผูโ้อน) …………………………………. (ผูรั้บโอน) 
(                                                      )  (                                                       ) 
…………………………………… (พยำน) ……………………………………(พยำน) 
(                                                       )  (                                                   ) 

หมายเหตุ 1. “ผู้รับโอน”   จะตอ้งยื่นค ำขอรับโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน   ภายในก าหนด 7 วนั     
นบัตั้งแต่วนัท ำบนัทึกฉบบัน้ี 
2. ต้องระบุทะเบียนโรงงาน 

 



 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาการโอนประกอบกจิการโรงงาน 

1. ค ำขอรับโอนใบอนุญำตฯ (ร.ง.3/2)  จ  ำนวน 2 ชุด ประทบัตรำและคณะกรรมกำรลงนำม (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. หนงัสือแสดงถึงกำรโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน แลว้แต่ลกัษณะกำรโอน เช่น หนงัสือสัญญำซ้ือขำย

โรงงำน หนงัสือสัญญำกำรเช่ำ  หรือเช่ำซ้ือโรงงำน   หรือบนัทึกกำรโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน  เป็นตน้  
ทั้งน้ีตอ้งมีขอ้ควำมระบุทะเบียนโรงงำนดว้ย 

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูรั้บโอน (พร้อมลงนำมรับรอง) 
4. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูรั้บโอน (พร้อมลงนำมรับรอง) 
5. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูโ้อน (พร้อมลงนำมรับรอง) 
6. ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.3)  ท่ีจะโอน  (พร้อมลงนำมรับรอง) 
7. ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของหำ้งหุ้นส่วนฯ  หรือบริษทั ซ่ึงแสดงกำรมอบหมำยอ ำนำจ

ขอ้จ ำกดัของอ ำนำจในกำรลงนำมผกูพนันิติบุคคล และวตัถุประสงคข์องนิติบุคคล (ฉบบัปีปัจจุบนั) พร้อมผูมี้
อ ำนำจลงนำมผกูพนัตำมระบุลงนำมรับรอง 

8. ใบมรณบตัรของผูถื้อใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (กรณีผูถื้อใบรับแจง้ถึงแก่กรรม) 
9. ค ำสั่งศำลแต่งตั้งผูจ้ดักำรมรดก หรือพินยักรรมของผูถื้อใบรับแจง้ ซ่ึงถึงแก่กรรม 
10. หนงัสือแสดงควำมยนิยอมของทำยำทโดยธรรมทุกคนของผูถื้อใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน  ซ่ึงถึง     

แก่กรรมระบุยนิยอมใหผู้ย้ืน่ค  ำขอรับโอนใส่ช่ือเป็นผูถื้อใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

โปรดอ่านให้เข้าใจ  เพือ่ประโยชน์ของท่าน 

การโอน      ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการโอน คือ 
1. การโอนการประกอบกิจการ   เอกสารขอ้  2   ใหท้  าเป็นบนัทึกการโอน 
2. การใหเ้ช่า  หรือเช่าซ้ือโรงงาน   เอกสารขอ้  2  ใหท้  าเป็น สัญญาการเช่าหรือเช่าซ้ือโรงงาน 
3. การซ้ือขายโรงงาน   เอกสารขอ้  2  ใหท้  าเป็น สัญญาซ้ือขายโรงงาน 

หลกัฐานท่ีตอ้งยืน่ทั้งหมด คือ ขอ้ 1,  2,  3,  4,  5,  6   และ  7   กรณีผูโ้อนหรือผูรั้บโอนเป็นนิติบุคคล 
หมายเหตุ   การยืน่ค  าขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงานตอ้งยืน่ภายใน 7 วนั นบัจากท าบนัทึกการโอน              

ท าสัญญาเช่าหรือเช่าซ้ือ  หรือท าสัญญาซ้ือขายโรงงาน  (โดยนบัวนัท่ีท าบนัทึกหรือท าสัญญาเป็นวนัแรก) 

การโอน     กรณีผูถื้อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาย 
1. กรณีทายาทยืน่ค าขอ   ใหย้ืน่หลกัฐาน  คือ 1,  3,  4,  6,  8   และ  10 
2. กรณีผูจ้ดัการมรดกยืน่ค าขอ   ใหย้ืน่หลกัฐาน  คือ 1,  3,  4,  6,  8  และ  9 

หมายเหตุ   การยื่นต้องยื่นใบแจ้งการโอนภายใน  7  วนั   นับแต่ผูถื้อใบรับแจ้งตาย   จากหลักฐานตามวนัท่ี              
ในใบมรณบตัร   โดยถือวนัตายเป็นวนัแรก   หากไม่สามารถยืน่ภายในก าหนด อาจขอขยายเวลาได ้



 
บันทึกยินยอมรับสิทธิหนา้ที่และความรับผิดที่มตี่อทางราชการ 

 
สถานที่ ..................................................... 

วันที่ ...................... เดือน ............................... พ.ศ. ..................... 
 
 บันทึกนี้ท าขึ้นเพ่ือแสดงว่า (ชื่อ) บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/นาย/นาง/น.ส. .......................................... 
อายุ ................ ปี สัญชาติ ..................... ที่อยู่/ส านักงาน/เลขที่ .......................... ซอย .................................... 
ถนน ................................. หมู่ที่ ............... ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต .......... ..................... 
จังหวัด .................................. โทรศัพท์ ........................... โทรสาร .................................... 
ซึ่งเป็นผู้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ชื่อ ............................................................................ ............ 
ทะเบียนโรงงานเลขที่ .................................. ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี ................................. ซอย .................................. 
ถนน .......................................... หมู่ที่ .................. ต าบล/แขวง ......................................... ............................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ............................................... โทรศัพท์ ........... ............................  
ได้รับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานและยอมรับสิทธิหน้าที่และความรับผิดที่ผู้โอน
ใบอนุญาตมีต่อทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเพื่อเป็นหลักฐาน 
 

                                                      ......................................................................                               
                                                            (......................................................................) (ผู้รับโอน) 

                                                      ......................................................................                               
                                                          (.......................................................................) (พยาน)  

                                                      .....................................................................                               
                                                          (...................................................................... .) (พยาน) 

 
 


