
หนังสือส่งมอบงาน 
 
                                                                            ชื่อ-สกุล.............................................................. 
                                                                            บ้านเลขที่........หมู่ที่.........ต าบล...........................   
                                                                              อ าเภอ.........................จังหวัด .............................. 
                                                                              รหัสไปรษณีย์ ......................โทร........................... 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       วันที่       เดือน                  พ.ศ  2564 

เรื่อง   ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง (บัณฑิตจบใหม่) 

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ต ามสั ญญาจ้ า ง เ ล ขที่          / 2 56 4   ล ง วั นที่   1 9  ก รกฎ าคม  2564  ข้ า พ เ จ้ า
............................................................................  ได้รับจ้างปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1  สิงหาคม 2564  ถึง 31 ธันวาคม 2564  ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน             
บาทถ้วน) นั้น                           

 บัดนี้  ข้าพเจ้า  ได้ปฏิบัติงาน ณ.............................................................................   ประจ าเดือน 
สิงหาคม  2564 เรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งมอบงานและขอเบิกค่าจ้าง ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 จ านวนเงิน  
15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

         (.........................................................)  
                                                                              ผู้รับจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือส่งมอบงาน 
 

                                                                            ชื่อ-สกุล.............................................................. 
                                                                            บ้านเลขที่........หมู่ที่.........ต าบล...........................   
                                                                              อ าเภอ.........................จังหวัด .............................. 
                                                                              รหัสไปรษณีย์ ......................โทร........................... 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       วันที่       เดือน                  พ.ศ  2564 

เรื่อง   ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง (บัณฑิตจบใหม่) 

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

   ตามสัญญาจ้ า ง เลขที่          /2564   ล งวั นที่   19  กรกฎาคม  2564  ข้ าพ เจ้ า
............................................................................  ได้รับจ้างปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1  สิงหาคม 2564  ถึง 31 ธันวาคม 2564  ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน             
บาทถ้วน) นั้น              

  บัดนี้  ข้าพเจ้า  ได้ปฏิบัติงาน ณ.............................................................................   
ประจ าเดือน กันยายน  2564 เรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งมอบงานและขอเบิกค่าจ้าง ประจ าเดือน กันยายน 2564 
จ านวนเงิน  15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

         (.........................................................)  
                                                                              ผู้รับจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือส่งมอบงาน 
 

                                                                            ชื่อ-สกุล.............................................................. 
                                                                            บ้านเลขที่........หมู่ที่.........ต าบล...........................   
                                                                              อ าเภอ.........................จังหวัด .............................. 
                                                                              รหัสไปรษณีย์ ......................โทร........................... 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       วันที่       เดือน                  พ.ศ  2564 

เรื่อง   ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง (บัณฑิตจบใหม่) 

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ตามสัญญาจ้ า ง เลขที่          /2564   ล งวั นที่   19  กรกฎาคม  2564  ข้ าพ เจ้ า
............................................................................  ได้รับจ้างปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1  สิงหาคม 2564  ถึง 31 ธันวาคม 2564  ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน             
บาทถ้วน) นั้น              

  บัดนี้  ข้าพเจ้า  ได้ปฏิบัติงาน ณ.............................................................. ...............  
ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งมอบงานและขอเบิกค่าจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 
จ านวนเงิน  15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

         (.........................................................)  
                                                                              ผู้รับจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือส่งมอบงาน 
 
                                                                            ชื่อ-สกุล.............................................................. 
                                                                            บ้านเลขที่........หมู่ที่.........ต าบล...........................   
                                                                              อ าเภอ.........................จังหวัด .............................. 
                                                                              รหัสไปรษณีย์ ......................โทร........................... 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       วันที่       เดือน                  พ.ศ  2564 

เรื่อง   ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง (บัณฑิตจบใหม่) 

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

   ตามสัญญาจ้ า ง เลขที่          /2564   ล งวั นที่   19  กรกฎาคม  2564  ข้ าพ เจ้ า
............................................................................  ได้รับจ้างปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1  สิงหาคม 2564  ถึง 31 ธันวาคม 2564  ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน             
บาทถ้วน) นั้น              

  บัดนี้  ข้าพเจ้า  ได้ปฏิบัติงาน ณ........................................... ..................................  
ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2564 เรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งมอบงานและขอเบิกค่าจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน
2564 จ านวนเงิน  15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

         (.........................................................)  
                                                                              ผู้รับจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือส่งมอบงาน 
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           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       วันที่       เดือน                  พ.ศ  2564 

เรื่อง   ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง (บัณฑิตจบใหม่) 

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

   ตามสัญญาจ้ า ง เลขที่          /2564   ล งวั นที่   19  กรกฎาคม  2564  ข้ าพ เจ้ า
............................................................................  ได้รับจ้างปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1  สิงหาคม 2564  ถึง 31 ธันวาคม 2564  ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน             
บาทถ้วน) นั้น              

  บัดนี้  ข้าพเจ้า  ได้ปฏิบัติงาน ณ.............. ...............................................................   
ประจ าเดือน ธันวาคม  2564 เรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งมอบงานและขอเบิกค่าจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 
จ านวนเงิน  15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

         (.........................................................)  
                                                                              ผู้รับจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


