
ใบแจ้งการโอนการประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที่ 2 
วนัท่ี............ เดือน ……….......................... พ.ศ. ............ 

1. ขา้พเจา้........................................................................................................................ อาย.ุ..............ปี สญัชาติ..................... 
อยูบ่า้น/ ส านกังานเลขท่ี......................... ตรอก / ซอย............................................................... ถนน.......................................................... 
หมู่ท่ี..........ต าบล/แขวง................................................อ  าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั……………................................ 
โทรศพัท ์.................................................................... 
ขอแจง้การโอนการประกอบกิจการโรงงาน      ทะเบียนโรงงานเลขท่ี   
โดยใชช่ื้อโรงงาน ............................................................................................................................................................................................ 

 จากผูป้ระกอบกิจการโรงงานเดิม ช่ือ................................................................................................................................................ 
อยูบ่า้น/ส านกังานเลขท่ี....................................... ตรอก/ซอย…………........................................ ถนน.................................................... 
หมู่ท่ี................ต าบล/แขวง..................................................อ  าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั................................................. 
โทรศพัท ์.................................................................... 

2. ขา้พเจา้ขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงานตาม 
                 มาตรา 11 โดย : 

การเช่าหรือซ้ือโรงงาน                   เป็นทายาท 
การซ้ือโรงงาน                   เป็นผูจ้ดัการมรดก 
การรับโอนโดย................................................ เป็นผูอ้นุบาล 

3. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่อาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรของโรงงานน้ี   มีลกัษณะ   ขนาด   และจ านวน   ตามท่ีผูแ้จง้การ 
ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2  เดิม   ไดแ้จง้ไวทุ้กประการ 

4. เอกสารประกอบใบแจง้การโอนการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 ขา้พเจา้ไดส่้งมอบเอกสารประกอบ 
ใบแจง้การโอนมาดว้ย   คือ 

(1) ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีผูข้อรับโอนเป็นบุคคลธรรมดา) 
(2) ส าเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีระบุช่ือผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล ท่ีตั้ งส านักงาน 

วตัถุประสงคข์องนิติบุคคล (กรณีผูข้อรับโอนเป็นนิติบุคคล) 
(3) ส าเนาสญัญา เช่าหรือเช่าซ้ือโรงงาน 
(4) ส าเนาสญัญา ซ้ือขายโรงงาน 
(5) ส าเนาหลกัฐานการโอนการประกอบกิจการโรงงาน 
(6) บญัชีทายาท (ในกรณีมีทายาทมากกว่าหน่ึงคน ให้แสดงหลกัฐานท่ีบรรดาทายาทอ่ืน ๆ ทุกคนลงนามให้ความ

ยินยอม) และส าเนาใบมรณบตัร 
(7) หลกัฐานแสดงความเป็นผูจ้ดัการมรดกและส าเนาใบมรณบตัร 
(8) ส าเนาค าสัง่ศาลแสดงวา่เป็นผูมี้สิทธิขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน 
(9) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนด............................................ 

ลงช่ือ .....................................................................ผูข้อรับโอน 
                                                                                                               (....................................................................) 

 



บันทึกการโอนการประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที่ 2 ตามมาตรา 11 
แห่งพระราชบัญญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 

สถานท่ี…....…………………………………. 
                                                                                              วนัท่ี............... เดือน ................................................. พ.ศ. ................. 

  บันทกึฉบับนี้ท าขึน้ระหว่าง 
 1. ช่ือ................................................................................................................................................สญัชาติ........................... 

  ท่ีอยูเ่ลขท่ี.......................... ซอย....................................................... ถนน....................................................... หมู่ท่ี..........  
  ต าบล/แขวง...................................... อ  าเภอ/เขต.................................... จงัหวดั......................... โทรศพัท ์....................... 

  ซ่ึงในบนัทึกน้ีเรียกวา่   “ผู้โอน”   การประกอบกิจการโรงงาน 
 2. ช่ือ...................................................................................................................................................สญัชาติ........................ 

  ท่ีอยูเ่ลขท่ี................................ ซอย................................................. ถนน..................................................... หมู่ท่ี............  
  ต าบล/แขวง................................. อ  าเภอ/เขต.................................... จงัหวดั................................. โทรศพัท ์.................... 

  ซ่ึงในบนัทึกน้ีเรียกวา่ “ผู้รับโอน” การประกอบกิจการโรงงาน 

  ผู้โอนตกลงโอนการประกอบกจิการโรงงาน 

  ช่ือ............................................................................................ ทะเบียนโรงงานเลขท่ี  
  ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี....................... ซอย.................................................. ถนน....................................................... หมู่ท่ี...........  
  ต าบล/แขวง................................. อ  าเภอ/เขต............................ จงัหวดั................................. โทรศพัท ์............................ 

ให้แก่ผูรั้บโอนตั้งแต่วนัท่ีท่ีท าบนัทึกน้ีเป็นตน้ไป     และผูรั้บโอนการประกอบกิจการโรงงานไดรั้บทราบ และจะ
ปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามพระราชบญัญติัโรงงานฯ  ต่อไป 
 ผูโ้อนและผูรั้บโอนใบรับแจง้การประกอบกิจการโรงงานไดรั้บทราบขอ้ความในบนัทึกน้ีแลว้ทั้งสองฝ่าย     
จึงลงลายมือช่ือไวต่้อหนา้พยานเพ่ือเป็นหลกัฐาน  

 

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

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

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

หมายเหตุ 1. “ผู้รับโอน”   จะตอ้งยื่นค าขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน   ภายในก าหนด 30 วนั     นบัตั้งแต่วนัท า                 
    บนัทึกฉบบัน้ี 

 
 



 
 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาโอนการประกอบกจิการโรงงาน 
1. ยืน่ค าร้อง จ านวน 2 ชุด 
2. หนังสือแสดงถึงการโอนการประกอบกิจการโรงงาน แล้วแต่ลักษณะการโอน เช่น หนังสือสัญญาซ้ือขายโรงงาน 

หนังสือสัญญาการเช่า  หรือเช่าซ้ือโรงงาน   หรือบนัทึกการโอนการประกอบกิจการโรงงาน  เป็นต้น  ทั้งน้ีตอ้งมี
ขอ้ความระบุทะเบียนโรงงานดว้ย 

3. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บโอน (พร้อมลงนามรับรอง) 
4. ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บโอน (พร้อมลงนามรับรอง) 
5. ส าเนาบตัรประชาชนของผูโ้อน (พร้อมลงนามรับรอง) 
6. ส าเนาใบรับแจง้การประกอบกิจการโรงงาน (รง.2)  ท่ีจะโอน  (พร้อมลงนามรับรอง) 
7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนฯ  หรือบริษทั ซ่ึงแสดงการมอบหมายอ านาจขอ้จ ากดัของ

อ านาจในการลงนามผูกพนันิติบุคคล และวตัถุประสงคข์องนิติบุคคล (ฉบบัปีปัจจุบนั) พร้อมผูมี้อ านาจลงนามผูกพนั
ตามระบุลงนามรับรอง 

8. ใบมรณบตัรของผูถื้อใบรับแจง้การประกอบกิจการโรงงาน (กรณีผูถื้อใบรับแจง้ถึงแก่กรรม) 
9. ค าสั่งศาลแต่งตั้งผูจ้ดัการมรดก หรือพินยักรรมของผูถื้อใบรับแจง้ ซ่ึงถึงแก่กรรม 
10. หนงัสือแสดงความยินยอมของทายาทโดยธรรมทุกคนของผูถื้อใบรับแจง้     ซ่ึงถึงแก่กรรมระบุยินยอมให้ผูย้ื่นค าขอ    

รับโอนใส่ช่ือเป็นผูถื้อใบรับแจง้แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดอา่นให้เข้าใจ  เพ่ือประโยชน์ของทา่น 

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   การยืน่ใบแจง้การโอนตอ้งยืน่ภายใน 30 วนั นบัจากท าบนัทึกการโอน ท าสัญญาเช่าหรือเช่าซ้ือ  
                    หรือท า  สัญญาซ้ือขายโรงงาน  (โดยนบัวนัท่ีท าบนัทึกหรือท าสัญญาเป็นวนัแรก) 

การโอน     กรณีผูถื้อใบรับแจง้การประกอบกิจการโรงงาน 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   การยื่นตอ้งยื่นใบแจง้การโอนภายใน  30  วนั   นับแต่ผูถื้อใบรับแจง้ตาย     จากหลกัฐานตามวนัท่ี      
ในใบมรณบตัร   โดยถือวนัตายเป็นวนัแรก   หากไม่สามารถยืน่ภายในก าหนด อาจขอขยายเวลาได ้
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บนัทึกการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม 
วนัท่ี............ เดือน ................................... พ.ศ. ............... 

 
   พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดรั้บทราบการแจง้โอนการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี  2 
ของ ....................................................................................................................................................................สัญชาติ................... 
อยูบ่า้น/ส านกังานเลขท่ี.............................. ตรอก/ซอย...................................................... ถนน...................................................... 
หมู่ท่ี............ ต  าบล / แขวง............................................. อ าเภอ / เขต ........................................... จงัหวดั ...................................... 
 

                                                                                                                  ลงช่ือ   ……………………………. ผูรั้บแจง้ 
                                                                                                                (                                                                  ) 


