
แบบขอแจ้งส่งคนืวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
งานที่ร้ือถอนออกจากสถานที่ งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งก่อสร้าง  

 
หน่วยฐานข้อมูลทรัพยส์ินและจำหน่ายพัสดุ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบด ี

 
ที่ ...................................................................................................................วันท่ี................................................................................................................ 
เร่ือง  แจ้งส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดจากงานร้ือถอนออกจากสถานที่ งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งก่อสร้าง 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

 ด้วย ข้าพเจ้า.............................................................................. ผู้ดำเนินการแจ้งส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกิดจากงานร้ือถอนออกจาก
สถานที่ งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม............................................................................................ 
สัญญาเลขท่ี......................................วงเงินตามสญัญาจ้าง...............................................บาท(..............................................................................) 
ได้จ้างบริษัท / หา้ง / ร้าน.....................................................................................เบอร์โทรศัพท์.............................................................................. 
รายชื่อผู้รับจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม/โครงการดังกล่าว................................................................................................................................................................... 
บริเวณ / สถานท่ี / หน่วยงาน ท่ีดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม.................................................................................................................................... 
   ได้ทำการรื้อถอน วัสดุ ครภุณัฑ์ เดิมที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณ / สถานท่ี / หน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามตารางที่อ้างถึงท้าย
แบบฟอร์ม พส(ฐทส)02 ส่งมอบคนืแก่มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์เพื่อดำเนินการตามระเบียบพสัดุ โดยข้าพเจ้ายินดีจะทำการขนย้ายไปจัดเกบ็
ยังสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์กำหนดให้ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ลงช่ือ......................................................................................... 
             (.......................................................................................) 
         ตำแหน่ง................................................................................ 
                    

ได้ทำการตรวจสอบแล้ว ถูกต้องเป็นไปตามแบบขอแจ้งส่งคืนวัสด ุครุภัณฑ์ ท่ีเกิดจากงานร้ือถอนออกจากสถานที่ งานปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคาร สิ่งก่อสร้าง 

 

      ลงช่ือ...........................................................................................ผู้ควบคุมงาน 

             (.......................................................................................) 
                       ………./…………./………….. 

ได้ทำการตรวจสอบรายการและจำนวนที่ส่งคนืแล้ว เห็นควรให้จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดจากงานร้ือถอนออกจากสถานที่ งานปรบัปรุง 
ซ่อมแซม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ดังกล่าว ดังนี้ 

 
 

 

        ลงช่ือ.........................................................................................เจ้าหน้าท่ีหน่วยฐทส. 
             (.......................................................................................) 
                       ………./…………./………….. 
 
คำสั่งการ 
    อนุมัต ิ      ไม่อนุมตั ิ
   
       ……………………………………………………………………………. 
       (.....................................................................................)  ......./......./........ 
                 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบด ี
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ตารางรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกิดจากงานร้ือถอนออกจากสถานที่ งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งก่อสร้าง 
ลำดับที ่ รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดจาก

งานร้ือถอน 
เลขรหัสครุภัณฑ ์

(ถ้าม)ี 
สภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดจาก

งานร้ือถอน 
จำนวน หน่วยนับ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหตุ กรุณาแนบภาพถ่ายรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกิดจากงานร้ือถอนออกจากสถานที่ งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งก่อสร้าง
ประกอบการอ้างอิง 
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