
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผกก.คฝ.1 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผกก.คฝ.2 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผกก.ฝอ.บก.ป 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผกก.สน.คลองตัน 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผกก.สน.ชนะสงคราม 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผกก.สน.บางซ่ือ 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผกก.สน.ห้วยขวาง 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผกก.สส.บก.น.3 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผกก.สส.บก.น.5 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.กง. (สง.ผู้บังคับบัญชา ตร.) 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.กช.สงป. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.กม. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.คด. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.งป. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ตป.สง.ก.ตร. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ตม.1 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ตม.2 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ตม.3 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ทพ. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ทว. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.บ.ตร. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ปคบ. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ปทส. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ปอท. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ปอศ. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ผก. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ผค. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ผอ. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.พฐก. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.รท.สง.ก.ตร. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.รฟ. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.วตร. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.วน. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ศทก. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ส.1 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ส.2 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ส.3 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.ส.4 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.สก. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.สท. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.สพ. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.สส.สตม. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.สสท.สทส. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.สสน.บช.ตชด. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.อก.จต. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.อก.บช.ก. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.อก.บช.ปส. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.อก.บช.ส. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.อก.รพ.ตร. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.อก.สกบ. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.อก.สตม. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบก.อก.สพฐ.ตร. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบช.ภ.1 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบช.สกพ. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบช.สง.ก.ตร. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ผบช.สยศ.ตร. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองสวัสดิการ  โทร. 02-205-1386, 02-205-2254 

ที่  0009.34/4056 วันที่  25 สิงหาคม 2563 

เร่ือง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน ส.ค.63 เพ่ิมเติม 

เรียน    ลก.ตร. 

ตามท่ี ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และให้เป็น
หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน เพ่ือนําส่ง
เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) เพ่ือให้หักเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง นําส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  นั้น   

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านพักส่วนกลาง ได้มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนกลางและ     
ค่าบํารุงลิฟต์ในส่วนของผู้พักอาศัย บ้านพัก (ลือชา) อาคาร ส.1, ส.2 และ ส.3 เพ่ิมเติม จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ 
ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าบํารุงลิฟต์เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
และค่าบํารุงลิฟต์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ได้ทางเว็บไซต์กองสวัสดิการ (www.welfarepolice.com) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
     พ.ต.อ. 

  ( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 
 รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


