ใบแจ้ งการโอนการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
วันที่............ เดือน ……….......................... พ.ศ. ............
1. ข้าพเจ้า........................................................................................................................ อายุ...............ปี สัญชาติ.....................
อยูบ่ า้ น/ สานักงานเลขที่......................... ตรอก / ซอย............................................................... ถนน..........................................................
หมู่ที่..........ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต...................................................จังหวัด……………................................
โทรศัพท์ ....................................................................
ขอแจ้งการโอนการประกอบกิจการโรงงาน
ทะเบียนโรงงานเลขที่
โดยใช้ชื่อโรงงาน ............................................................................................................................................................................................
จากผูป้ ระกอบกิจการโรงงานเดิม ชื่อ................................................................................................................................................
อยูบ่ า้ น/สานักงานเลขที่....................................... ตรอก/ซอย…………........................................ ถนน....................................................
หมู่ที่................ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................................
โทรศัพท์ ....................................................................
2. ข้าพเจ้าขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงานตาม
มาตรา 11 โดย :
การเช่าหรื อซื้ อโรงงาน
เป็ นทายาท
การซื้ อโรงงาน
เป็ นผูจ้ ดั การมรดก
การรับโอนโดย................................................
เป็ นผูอ้ นุบาล
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าอาคารโรงงานและเครื่ องจักรของโรงงานนี้ มีลกั ษณะ ขนาด และจานวน ตามที่ผแู ้ จ้งการ
ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 เดิม ได้แจ้งไว้ทุกประการ
4. เอกสารประกอบใบแจ้งการโอนการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบ
ใบแจ้งการโอนมาด้วย คือ
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณี ผขู ้ อรับโอนเป็ นบุคคลธรรมดา)
(2) สาเนาหนัง สื อรั บรอง การจดทะเบี ย นนิ ติบุ ค คล ที่ ร ะบุ ชื่ อ ผูม้ ี อ านาจลงนามผูก พัน นิ ติ บุ ค คล ที่ ต้ งั ส านัก งาน
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณี ผขู ้ อรับโอนเป็ นนิติบุคคล)
(3) สาเนาสัญญา เช่าหรื อเช่าซื้ อโรงงาน
(4) สาเนาสัญญา ซื้ อขายโรงงาน
(5) สาเนาหลักฐานการโอนการประกอบกิจการโรงงาน
(6) บัญชี ทายาท (ในกรณี มีทายาทมากกว่าหนึ่ งคน ให้แสดงหลักฐานที่ บรรดาทายาทอื่น ๆ ทุกคนลงนามให้ความ
ยินยอม) และสาเนาใบมรณบัตร
(7) หลักฐานแสดงความเป็ นผูจ้ ดั การมรดกและสาเนาใบมรณบัตร
(8) สาเนาคาสัง่ ศาลแสดงว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน
(9) เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด............................................
ลงชื่อ .....................................................................ผูข้ อรับโอน
(....................................................................)

บันทึกการโอนการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ตามมาตรา 11
แห่ งพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
สถานที่…....………………………………….
วันที่............... เดือน ................................................. พ.ศ. .................

บันทึกฉบับนี้ทาขึน้ ระหว่าง
1. ชื่อ................................................................................................................................................สัญชาติ...........................
ที่อยูเ่ ลขที่.......................... ซอย....................................................... ถนน....................................................... หมู่ที่..........
ตาบล/แขวง...................................... อาเภอ/เขต.................................... จังหวัด......................... โทรศัพท์ .......................
ซึ่ งในบันทึกนี้เรี ยกว่า “ผู้โอน” การประกอบกิจการโรงงาน
2. ชื่อ...................................................................................................................................................สัญชาติ........................
ที่อยูเ่ ลขที่................................ ซอย................................................. ถนน..................................................... หมู่ที่............
ตาบล/แขวง................................. อาเภอ/เขต.................................... จังหวัด................................. โทรศัพท์ ....................
ซึ่ งในบันทึกนี้เรี ยกว่า “ผู้รับโอน” การประกอบกิจการโรงงาน

ผู้โอนตกลงโอนการประกอบกิจการโรงงาน
ชื่อ............................................................................................ ทะเบียนโรงงานเลขที่
ตั้งอยู่ ณ เลขที่....................... ซอย.................................................. ถนน....................................................... หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง................................. อาเภอ/เขต............................ จังหวัด................................. โทรศัพท์ ............................
ให้แก่ผูร้ ั บโอนตั้งแต่ วนั ที่ ที่ทาบันทึ กนี้ เป็ นต้นไป และผูร้ ับโอนการประกอบกิ จการโรงงานได้รับทราบ และจะ
ปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ต่อไป
ผูโ้ อนและผูร้ ั บโอนใบรับแจ้งการประกอบกิ จการโรงงานได้รับทราบข้อความในบันทึ กนี้ แล้วทั้งสองฝ่ าย
จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเพื่อเป็ นหลักฐาน
……………………………………………. (ผูโ้ อน) ……………………………………………. (ผูร้ ับโอน)
(
)
(
)
……………………………………………. (ผูโ้ อน) ……………………………………………. (ผูร้ ับโอน)
(
)
(
)
…………………………………………… (พยาน)
(
)
หมายเหตุ

………………………………………………. (พยาน)
(
)

1. “ผู้รับโอน” จะต้องยื่นคาขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วนั ทา
บันทึกฉบับนี้

โปรดอ่านให้ เข้ าใจ เพื่อประโยชน์ของท่าน

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโอนการประกอบกิจการโรงงาน
1. ยืน่ คาร้อง จานวน 2 ชุด
2. หนัง สื อแสดงถึ งการโอนการประกอบกิ จการโรงงาน แล้วแต่ล ัก ษณะการโอน เช่ น หนัง สื อสั ญญาซื้ อขายโรงงาน
หนังสื อสัญญาการเช่ า หรื อเช่ าซื้ อโรงงาน หรื อบันทึ ก การโอนการประกอบกิ จการโรงงาน เป็ นต้น ทั้ง นี้ ตอ้ งมี
ข้อความระบุทะเบียนโรงงานด้วย
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับโอน (พร้อมลงนามรับรอง)
4. สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับโอน (พร้อมลงนามรับรอง)
5. สาเนาบัตรประชาชนของผูโ้ อน (พร้อมลงนามรับรอง)
6. สาเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (รง.2) ที่จะโอน (พร้อมลงนามรับรอง)
7. หนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของห้างหุ ้นส่ วนฯ หรื อบริ ษทั ซึ่ งแสดงการมอบหมายอานาจข้อจากัดของ
อานาจในการลงนามผูกพันนิ ติบุคคล และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ฉบับปี ปั จจุบนั ) พร้อมผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
ตามระบุลงนามรับรอง
8. ใบมรณบัตรของผูถ้ ือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (กรณี ผถู ้ ือใบรับแจ้งถึงแก่กรรม)
9. คาสั่งศาลแต่งตั้งผูจ้ ดั การมรดก หรื อพินยั กรรมของผูถ้ ือใบรับแจ้ง ซึ่ งถึงแก่กรรม
10. หนังสื อแสดงความยินยอมของทายาทโดยธรรมทุกคนของผูถ้ ื อใบรับแจ้ง ซึ่ งถึ งแก่กรรมระบุ ยินยอมให้ผูย้ ื่นคาขอ
รับโอนใส่ ชื่อเป็ นผูถ้ ือใบรับแจ้งแทน
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 ใบแจ้งการโอนต้องยืน่ ภายใน 30 วัน นับจากทาบันทึกการโอน ทาสัญญาเช่าหรื อเช่าซื้ อ
หรื อทา สัญญาซื้ อขายโรงงาน (โดยนับวันที่ทาบันทึกหรื อทาสัญญาเป็ นวันแรก)
การโอน กรณี ผถู ้ ือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน 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 การยื่นต้องยื่นใบแจ้งการโอนภายใน 30 วัน นับแต่ผูถ้ ื อใบรั บแจ้งตาย จากหลักฐานตามวันที่
ในใบมรณบัตร โดยถือวันตายเป็ นวันแรก หากไม่สามารถยืน่ ภายในกาหนด อาจขอขยายเวลาได้

- 1/1 บันทึกการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
วันที่............ เดือน ................................... พ.ศ. ...............
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการแจ้งโอนการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
ของ ....................................................................................................................................................................สัญชาติ...................
อยูบ่ า้ น/สานักงานเลขที่.............................. ตรอก/ซอย...................................................... ถนน......................................................
หมู่ที่............ ตาบล / แขวง............................................. อาเภอ / เขต ........................................... จังหวัด ......................................
ลงชื่อ ……………………………. ผูร้ ับแจ้ง
(
)

