
FAA029

เลขที่ ..........................

วนัที่ ...........................

แผ่นที่ .........................

 หน่วยงาน ....................................... รหัสเขตธุรกิจ  จ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร-สิทธิการใช้ เลขที่สัญญา...........................................

 ฝ่าย/เขต  ........................................

ล าดับที่
รหัส

สินทรัพย์-สิทธิการใช้
จ านวนหน่วย หน่วยนับ หมายเหตุ

 ได้รับส่ิงของตามรายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

           ลงชื่อ ……..............…........…........................…………… ผู้รับของ

                  (                                                      )

           วันที่………….......…..…………..………………………………..

      ลงชื่อ ……........…………..............……………………พนกังานพสัดุ/ผู้ส่งคืน

       วันที่………….......…...…..……………………………….

      ครบก าหนดสัญญา

การประปาส่วนภูมิภาค

ใบส่งคืนสินทรพัย์ถาวร-สิทธิการใช้

รายการ
(ชนิด แบบ ยี่ห้อ ขนาด)

 ผู้ส่งมอบ

             (                                                )

ยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนด



FAA029

(1) เลขที ่..........................

(2) วนัที ่...........................

(3) แผ่นที ่.........................

(4) หน่วยงาน ....................................... รหสัเขตธรุกจิ (6) จ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร-สิทธกิารใช้ เลขที่สัญญา...........................................

(5) ฝ่าย/เขต  ..................................................

(7) 
ล าดับที่

(9) 
รหสั

สินทรัพย์-สิทธกิารใช้

(10) 
จ านวนหน่วย

(11) 
หน่วยนับ

(12) 
หมายเหตุ

(14) ได้รับส่ิงของตามรายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

           ลงชือ่ ……..............…........…........................…………… ผู้รับของ
                   (                                                     )
           วันที…่……….......…..…………..………………………………..

การประปาส่วนภูมภิาค

      ครบก าหนดสัญญา ยกเลิกสัญญากอ่นครบก าหนด

      ลงชือ่ ……........…………..............……………………พนักงานพัสดุ/ผู้ส่งคืน
             (                                                )
       วันที…่……….......…...…..……………………………….

(13) ผู้ส่งมอบ

(8) 
รายการ

(ชนิด แบบ ยีห่อ้ ขนาด )

ใบส่งคืนสินทรัพย์ถาวร-สิทธกิารใช้



ค ำอธิบำย

1 เลขที่ อา้งถึงเลขที่ของใบส่งคืนฯ
2 วันที่  วันเดือนปทีี่จัดท าใบส่งคืนฯ
3 แผ่นที่  ระบจุ านวนหนา้ของใบส่งคืนฯ
4 หนว่ยงาน..........รหสัเขตธุรกจิ...... ระบชุื่อหนว่ยงานและรหสัศูนย์ต้นทนุ ที่ส่งคืนฯ
5 ฝ่าย/เขต ระบชุื่อสังกดัของหนว่ยงานที่ส่งคืนฯ
6 จ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวร-สิทธิการใช้ เลขที่สัญญา ระบเุลขที่สัญญา และระบกุรณีการจ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวร-สิทธิการใช้ ที่ส่งคืนฯ
7 ล าดับที่  : ระบลุ าดับของสินทรัพย์ถาวร-สิทธิการใช้ ที่ส่งคืนฯ
8 รายการ  ระบรุายละเอยีดสินทรัพย์ถาวร-สิทธิการใช้ ที่ส่งคืน เช่น รถยนตร์บรรทกุ ขนาด 1 ตัน ยี่หอ้ TOYOTA

 รุ่น REVO D-Cab 2.8G AT Prerunner สีด า
9 รหสัสินทรัพย์-สิทธิการใช้ ระบรุหสัสินทรัพย์ถาวร-สิทธิการใช้ ที่ส่งคืน
10 จ านวนหนว่ย  ระบปุริมาณของสินทรัพย์ถาวร-สิทธิการใช้ ที่ส่งคืน
11 หนว่ยนบั ระบหุนว่ยนบัของสินทรัพย์ถาวร-สิทธิการใช้ ที่ส่งคืน
12 หมายเหตุ ระบหุมายเหตุอื่นๆ (ถ้ามี)
13 ผู้ส่งมอบ พนกังานพสัดุ/ผู้ส่งคืน ลงลายมอืชื่อผู้ส่งคืนสินทรัพย์ถาวร-สิทธิการใช้ และวัน เดือน ป ีที่ส่งมอบ
14 ผู้รับ ผู้รับ ลงลายมอืชื่อผู้รับสินทรัพย์ถาวร-สิทธิการใช้ และวัน เดือน ป ีที่รับ

วิธีกำรกรอกใบสง่คืนสนิทรัพยถ์ำวร-สทิธิกำรใช้

รำยกำร



FAA029

เลขที ่2/63

วันที ่ 25 กพ. 63

แผ่นที ่ 1/1

 หนว่ยงาน   กปภ.สาขาบางมลูนาก   รหสัเขตธรุกจิ  จ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร-สิทธกิารใช้ เลขทีสั่ญญา  กจห.8/2562

 ฝ่าย/เขต   10

ล าดับที่
รหสั

สินทรัพย์-สิทธกิารใช้
จ านวนหนว่ย หนว่ยนบั หมายเหตุ

1 1891597 1 คัน 

2 1735058 1 คัน 

 ได้รับส่ิงของตามรายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

         ลงชือ่ ……..............…........…........................…………… ผู้รับของ

                    (นางสาวจิราพร  พงษ์ชัยภูมิ)                           (นางสาวศิรินภา  เอีย่มอ่อน)

                         วนัที ่ 25 ก.พ. 63                                 วนัที ่ 25 ก.พ. 63 

รถยนตร์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ยีห่้อ TOYOTA รุ่น REVO D-Cab
2.8G AT Prerunner สีด า
รถยนตร์โดยสาร (ตู้) 12 ทีน่ัง่ หลังคาสูง ยีห่้อ TOYOTA 
รุ่น COMMUTER 3.0 MT สี Silver Metallic

      ครบก าหนดสัญญา

         ลงชือ่.....…………..................……………………พนักงานพัสดุ/ผู้ส่งคืน

การประปาส่วนภมูิภาค

ใบส่งคืนสินทรัพยถ์าวร-สิทธิการใช้

รายการ
(ชนดิ แบบ ยีห่อ้ ขนาด)

 ผู้ส่งมอบ

ยกเลิกสัญญากอ่นครบก าหนด

1 0 5 1 
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