แบบ ทบ. 10

แบบส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุ................................
ลำดับ
ที่
(๑)

หมำยเลขทะเบียนที่
รำชพัสดุและเอกสำร
สิทธิ์สำหรับที่ดนิ
(๒)
๑. หมำยเลขทะเบียน
ที่รำชพัสดุ
............................
๒. หมำยเลขเอกสำร
สิทธิสำหรับที่ดนิ
...........................
...........................
ตำบล,แขวง
....................................
อำเภอ,เขต
....................................

ที่ตั้งของที่ราชพัสดุอยู่ในท้องที่จังหวัด...................................

ที่ดิน
อำณำเขต จำนวนเนื้อที่
และกำรส่งคืน
(๓)

แผ่นที่....................

อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง
กำรใช้
ประโยชน์และ
กำรส่งคืน
(๔)

๑. อำณำเขต
ทิศตะวันออก จด.............................
..........................................................
ทิศตะวันตก จด.............................
..........................................................
ทิศเหนือ
จด.............................
..........................................................
ทิศใต้
จด.............................
..........................................................
๒. จำนวนเนื้อที่ประมำณ
..............ไร่................งำน.............วำ
๓. กำรส่งคืน
ส่งคืนทั้งแปลง
ส่งคืนบำงส่วน จำนวนเนื้อที่
2
ประมำณ..........ไร่.........งำน.......วำ

รำยกำรที่ / รำยละเอียด

กำรใช้ประโยชน์และ
กำรส่งคืน

(๕)

(๖)

ลักษณะ / รูปทรง
......................................................
.....................................................
2
ขนำด........................................ม
เสำ...............................................
ฝำ.................................................
พื้น................................................
หลังคำ..........................................
ปลูกสร้ำงเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ............
ขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ
แล้วเมื่อปี พ.ศ. .................
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่
รำชพัสดุ
( ต่อแผ่นที่.........รำยกำรที่
)

หมำยเหตุ
(๗)
1. ได้ส่งแผนที่สังเขปแสดง
ที่ตั้งที่รำชพัสดุแปลงนี้มำ
จำนวน.....................แผ่น
2. จำนวนอำคำรหรือสิ่งปลูก
สร้ำงซึ่งเป็นที่รำชพัสดุใน
ที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดมี.....
...............................รำยกำร
ส่งคืนทั้งหมด
ส่งคืนบำงรำยกำร
จำนวน....................รำยกำร

ข้ำพเจ้ำ......................................................ตำแหน่ง............................................ผู้รับมอบอำนำจจำกส่วนรำชกำรผู้ส่งคืนทีร่ ำชพัสดุตำมหนังสือที่................... / .............. ( ดูคำอธิบำย )
วันที่.......................................ได้ส่งมอบที่รำชพัสดุตำมรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่...........................................................ตำแหน่ง.......................................ผู้แทนกรมธนำรักษ์ไว้แล้ว
แต่วันที่................................................

( ลงชื่อ ).............................................ผู้ส่งมอบ

( ลงชื่อ )...................................................ผู้รับมอบ

คาอธิบาย
ชื่อส่วนรำชกำรผู้ผ่อนผัน หมำยถึง ชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรปกครองท้องถิ่น
(1)

,,

ลำดับที่ของจำนวนแปลงทีร่ ำชพัสดุที่ส่งคืนให้แก่กรมธนำรักษ์ในแต่ละท้องที่จงั หวัด เมื่อขึ้นจังหวัดใหม่ใช้ลำดับที่ 1 ใหม่

(2)

,,

หมายเลขทะเบียนที่ราชพัสดุที่กรมธนำรักษ์ขึ้นทะเบียนไว้ หำกได้รับแจ้งหมำยเลขทะเบียนทีป่ รับปรุงใหม่ตำมโครงกำรปรับปรุงทะเบียนทีร่ ำชพัสดุ
พ.ศ. 2523 แล้ว โปรดวงเล็บเลขทะเบียนใหม่ไว้ท้ำยหมำยเลขทะเบียนที่รำชพัสดุเดิมด้วย ถ้ำยังไม่ได้นำส่งขึ้นทะเบียนทีร่ ำชพัสดุมำก่อนเลยให้ระบุว่ำ
“ยังไม่ได้นำส่งขึ้นทะเบียน”
หมายเลขเอกสารสิทธิสาหรับที่ดนิ ให้กรอกหมำยเลขโฉนดที่ดิน หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง นส. 3 ส.ค. 1 หรือประกำศสงวนหวงห้ำมของทำง
รำชกำร และโปรดระบุตำบลหรือแขวง กับอำเภอหรือเขต ของที่ตั้งทีด่ ินด้วย

(3)

,,

อำณำเขตที่ดินและจำนวนเนื้อทีด่ ินทีค่ รอบครองหรือใช้ประโยชน์อยู่ก่อนส่งคืน

(4)

,,

กำรใช้ประโยชน์ในทำงรำชกำร เช่น ใช้ปลูกสำนักงำน บ้ำนพัก ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใด หรือเจ้ำหน้ำที่ระดับใดในสังกัด เป็นต้น แต่ถ้ำมีกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงอื่น เช่ำ ให้เช่ำหรือให้ส่วนรำชกำรหรือบุคคลอืน่ เข้ำไปใช้ประโยชน์ โปรดระบุให้ทรำบด้วย

(5)

,,

อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ส่งคืนให้แก่กรมธนำรักษ์ หำกที่ดินแปลงเดียวกันมีหลำยรำยกำรให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ. 10 กรอกรำยกำรละ 1 แผ่น โดยระบุแผ่น
และลำดับที่ของรำยกำรที่จะกรอกข้อควำมต่อไปไว้ข้ำงท้ำยของช่อง ( 5 ) สำหรับช่อง ( 1 ) ของแผ่นที่ต่อให้บอกลำดับทีเ่ ดิมแล้ววงเล็บว่ำ “ต่อ” ส่วนช่อง
( 2 ) – ( 4 ) ให้ขีดเส้นขวำง ( _________ ) ลงในช่องว่ำงทุกรำยกำรด้วย
ลักษณะ / รูปทรง ให้บรรยำยพอสังเขป เช่น เป็นอำคำรคอนกรีตหรือไม้ กี่ชั้น กี่ห้อง เป็นต้น

(6)

,,

กำรใช้ประโยชน์ในทำงรำชกำร เช่น เป็นสำนักงำนหรือที่ทำกำรของส่วนรำชกำรใด หรือบ้ำนพักของเจ้ำหน้ำที่ระดับใดในสังกัด เป็นต้น แต่ถ้ำมีกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงอื่น เช่น ให้เช่ำหรือให้ส่วนรำชกำรหรือบุคคลอื่นเข้ำไปใช้ประโยชน์ โปรดระบุให้ทรำบด้วย

(7)

,,

ตำมรำยกำรที่ 1 ให้เขียนรูปแผ่นที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่รำชพัสดุแปลงละ 1 แผ่น ตำมแบบสำหรับเขียนแผนที่สังเขปประกอบแบบ ทบ.10 ที่แนบมำนี้ให้
สำมำรถเดินทำงไปยังที่รำชพัสดุแปลงนี้ได้โดยถูกต้อง

หมายเหตุ -

ในช่อง

ให้เขียนเครื่องหมำย √ ให้ตรงกับข้อเท็จจริง

-

ในช่อง

ให้เขียนลำดับทีข่ องรำยกำรอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง

-

แบบส่งมอบ –รับมอบที่รำชพัสดุนี้ให้ทำเป็น 2 ฉบับ สำหรับกรมธนำรักษ์ 1 ฉบับ ส่วนรำชกำรผู้ส่งคืน 1 ฉบับ แต่ถ้ำที่รำชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค
ให้ทำเพิ่มขึ้นอีก 1 ฉบับ สำหรับสำนักงำนรำชพัสดุจังหวัดเก็บรักษำไว้

แผนที่สังเขปแสดงทีต่ ั้งของที่รำชพัสดุแปลงหมำยเลขทะเบียนที่รำชพัสดุที่..............................
ประกอบแบบส่งมอบ – รับมอบที่รำชพัสดุ ( แบบ ทบ. ๑๐ )

ชื่อส่วนรำชกำรผู้ส่งคืน..................................................

ที่ตั้งของที่รำชพัสดุอยู่ในท้องที่จงั หวัด....................................

ตำมรำยงำนแบบ ทบ.๑๐ ลำดับที่...............................

เหนือ
ตะวันตก

ตะวันออก
ใต้

ตำบล, แขวง ........................................
อำเภอ, เขต ........................................

( ลงชื่อ ) ................................................................ ผู้ส่งมอบ

( ลงชื่อ ) ................................................................ ผู้ส่งมอบ

( ................................................................ )

( ................................................................ )

ตาแหน่ง .................................................................

ตาแหน่ง ..................................................................

