
บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.1 บก.ป.เรียน 

4,300.00

2,878.00

9,103.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,925.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.2 บก.ป.เรียน 

1,800.00

1,185.00

3,775.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

790.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.3 บก.ป.เรียน 

3,500.00

2,495.00

7,580.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,585.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.4 บก.ป.เรียน 

1,600.00

1,180.00

3,615.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

835.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.5 บก.ป.เรียน 

2,100.00

1,645.00

4,635.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

890.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.6 บก.ป.เรียน 

800.00

517.00

1,837.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

520.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.กตว.บก.สปพ.เรียน 

2,100.00

1,566.00

4,706.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,040.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.คฝ.1เรียน 

2,100.00

1,750.00

4,690.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

840.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.คฝ.2เรียน 

1,100.00

580.00

2,140.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

460.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.ดส.บช.น.เรียน 

7,900.00

6,312.00

17,727.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,515.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.ต่อต้านฯ บก.สปพ.เรียน 

700.00

540.00

1,600.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

360.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.ฝอ.บก.ปเรียน 

6,600.00

3,770.00

13,185.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,815.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.ศร.บก.สปพ.เรียน 

2,900.00

1,923.00

6,243.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,420.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.คลองตันเรียน 

2,400.00

1,805.00

5,170.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

965.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.คันนายาวเรียน 

1,000.00

495.00

1,920.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

425.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.โคกครามเรียน 

700.00

410.00

1,470.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

360.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.จรเข้น้อยเรียน 

800.00

515.00

1,645.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

330.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.จักรวรรดิเรียน 

600.00

205.00

1,085.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

280.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ฉลองกรุงเรียน 

500.00

275.00

935.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

160.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ชนะสงครามเรียน 

1,400.00

965.00

2,970.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

605.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.โชคชัยเรียน 

1,300.00

484.00

2,394.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

610.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ดอนเมืองเรียน 

2,500.00

1,855.00

5,500.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,145.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ดินแดงเรียน 

4,300.00

3,720.00

10,140.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,120.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ดุสิตเรียน 

1,100.00

880.00

2,440.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

460.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ตลาดพลูเรียน 

200.00

50.00

370.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

120.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.เตาปูนเรียน 

1,500.00

1,770.00

3,865.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

595.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ทองหล่อเรียน 

4,600.00

4,245.00

10,900.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,055.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ท่าพระเรียน 

600.00

200.00

980.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

180.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ท่าเรือเรียน 

700.00

860.00

1,805.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

245.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ทุ่งครุเรียน 

200.00

60.00

345.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

85.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆเรียน 

2,300.00

1,795.00

4,880.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

785.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ทุ่งสองห้องเรียน 

1,500.00

1,595.00

3,740.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

645.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.เทียนทะเลเรียน 

900.00

485.00

1,665.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

280.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ธรรมศาลาเรียน 

400.00

225.00

845.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

220.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.นางเล้ิงเรียน 

1,300.00

460.00

2,295.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

535.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.นิมิตใหม่เรียน 

600.00

200.00

1,125.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

325.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางกอกน้อยเรียน 

700.00

235.00

1,260.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

325.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางเขนเรียน 

2,400.00

965.00

4,265.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

900.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางคอแหลมเรียน 

300.00

165.00

550.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

85.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางชันเรียน 

1,200.00

868.00

2,528.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

460.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางซ่ือเรียน 

6,200.00

5,280.00

14,195.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,715.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางนาเรียน 

8,700.00

7,067.00

19,017.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,250.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางบอนเรียน 

200.00

50.00

335.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

85.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางพลัดเรียน 

200.00

50.00

350.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

100.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางโพเรียน 

500.00

325.00

1,055.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

230.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางโพงพางเรียน 

3,100.00

2,090.00

6,450.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,260.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางยี่ขันเรียน 

800.00

495.00

1,585.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

290.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางยี่เรือเรียน 

800.00

770.00

1,815.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

245.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางรักเรียน 

1,700.00

1,866.00

4,476.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

910.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บางเสาธงเรียน 

800.00

265.00

1,410.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

345.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บึงกุ่มเรียน 

900.00

438.00

1,723.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

385.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บุคคโลเรียน 

600.00

150.00

1,000.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

250.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.บุปผารามเรียน 

1,000.00

319.00

1,749.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

430.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ปทุมวันเรียน 

900.00

430.00

1,785.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

455.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ประชาช่ืนเรียน 

2,500.00

2,015.00

5,550.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,035.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ประชาสําราญเรียน 

400.00

215.00

780.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

165.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ประเวศเรียน 

2,500.00

2,720.00

6,180.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

960.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ปากคลองสานเรียน 

200.00

75.00

360.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

85.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.พญาไทเรียน 

1,900.00

1,460.00

4,390.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,030.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.พระโขนงเรียน 

5,200.00

5,010.00

12,170.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,960.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.พระราชวังเรียน 

300.00

135.00

515.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

80.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.พลับพลาไชย 1เรียน 

1,800.00

1,075.00

3,805.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

930.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.พลับพลาไชย 2เรียน 

1,600.00

840.00

3,165.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

725.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.พหลโยธินเรียน 

5,500.00

4,391.00

12,156.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,265.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.เพชรเกษมเรียน 

700.00

370.00

1,295.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

225.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ภาษีเจริญเรียน 

500.00

200.00

900.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

200.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.มักกะสันเรียน 

2,800.00

1,820.00

5,875.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,255.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.มีนบุรีเรียน 

200.00

180.00

460.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

80.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ยานนาวาเรียน 

1,600.00

2,280.00

4,565.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

685.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ร่มเกล้าเรียน 

200.00

50.00

335.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

85.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ราษฎร์บูรณะเรียน 

400.00

110.00

730.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

220.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ลาดกระบังเรียน 

1,100.00

815.00

2,315.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

400.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ลาดพร้าวเรียน 

400.00

155.00

715.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

160.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ลําผักชีเรียน 

300.00

50.00

430.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

80.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ลําหินเรียน 

200.00

50.00

330.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

80.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ลุมพินีเรียน 

800.00

745.00

1,865.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

320.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.วังทองหลางเรียน 

1,100.00

615.00

2,080.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

365.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.วัดพระยาไกรเรียน 

600.00

350.00

1,235.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

285.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ศาลาแดงเรียน 

400.00

100.00

705.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

205.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.สมเด็จเจ้าพระยาเรียน 

400.00

335.00

975.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

240.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.สามเสนเรียน 

700.00

310.00

1,290.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

280.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.สายไหมเรียน 

1,200.00

804.00

2,589.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

585.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.สําราญราษฏร์เรียน 

700.00

375.00

1,355.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

280.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.สําเหร่เรียน 

200.00

135.00

415.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

80.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.สุทธิสารเรียน 

1,800.00

2,740.00

5,390.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

850.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.สุวินทวงศ์เรียน 

500.00

395.00

1,055.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

160.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.หนองแขมเรียน 

400.00

365.00

930.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

165.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.หนองค้างพลูเรียน 

200.00

75.00

355.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

80.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.หนองจอกเรียน 

500.00

310.00

1,045.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

235.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.หลักสองเรียน 

400.00

170.00

710.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

140.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.ห้วยขวางเรียน 

1,900.00

1,555.00

4,180.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

725.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.หัวหมากเรียน 

700.00

480.00

1,420.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

240.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สน.อุดมสุขเรียน 

15,400.00

14,280.00

35,540.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

5,860.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สส.บก.น.1เรียน 

1,300.00

530.00

2,545.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

715.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สส.บก.น.2เรียน 

300.00

300.00

745.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

145.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สส.บก.น.3เรียน 

500.00

110.00

810.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

200.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สส.บก.น.4เรียน 

1,200.00

1,190.00

2,990.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

600.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สส.บก.น.5เรียน 

1,000.00

650.00

2,050.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

400.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สส.บก.น.6เรียน 

1,400.00

1,265.00

3,340.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

675.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สส.บก.น.8เรียน 

700.00

205.00

1,150.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

245.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สายตรวจ บก.สปพ.เรียน 

2,900.00

2,420.00

6,625.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,305.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.สุนัขตํารวจเรียน 

1,300.00

835.00

2,675.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

540.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.อารักขา  1เรียน 

2,500.00

1,664.00

5,284.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,120.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผกก.อารักขา  2เรียน 

4,200.00

1,545.00

7,925.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,180.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.กง.เรียน 

8,600.00

6,094.00

18,489.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,795.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.กง. (สง.ผู้บังคับบัญชา ตร.)เรียน 

2,800.00

1,042.00

5,137.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,295.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.กช.สงป.เรียน 

5,900.00

3,155.00

11,790.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,735.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.กม.เรียน 

4,900.00

3,165.00

10,465.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,400.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.กส.เรียน 

4,600.00

2,915.00

9,010.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,495.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ขส.บช.ปส.เรียน 

3,400.00

2,350.00

7,315.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,565.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.คด.เรียน 

6,700.00

2,616.00

11,931.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,615.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.คพ.เรียน 

2,500.00

1,260.00

4,730.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

970.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.งป.เรียน 

8,400.00

6,071.00

18,376.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,905.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.จร.เรียน 

30,200.00

25,265.00

68,885.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

13,420.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ตท.เรียน 

6,100.00

2,910.00

11,640.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,630.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ตป.สง.ก.ตร.เรียน 

5,300.00

2,209.00

9,749.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,240.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ตม.1เรียน 

17,500.00

13,400.00

38,650.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

7,750.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ตม.2เรียน 

28,600.00

20,451.00

62,086.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

13,035.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ตม.3เรียน 

4,500.00

3,005.00

9,620.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,115.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ตส.1เรียน 

3,400.00

1,091.00

5,781.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,290.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ตส.2เรียน 

1,700.00

1,604.00

4,094.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

790.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ตส.3เรียน 

3,500.00

2,331.00

7,486.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,655.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ทพ.เรียน 

23,200.00

13,138.00

47,833.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

11,495.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ทล.เรียน 

13,200.00

8,825.00

28,020.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

5,995.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ทว.เรียน 

29,300.00

18,665.00

61,410.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

13,445.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.น.1เรียน 

1,100.00

445.00

2,085.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

540.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.น.2เรียน 

1,400.00

1,040.00

3,155.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

715.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.น.3เรียน 

800.00

200.00

1,385.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

385.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.น.4เรียน 

1,700.00

1,255.00

3,560.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

605.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.น.5เรียน 

900.00

680.00

2,000.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

420.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.น.6เรียน 

700.00

245.00

1,250.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

305.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.น.7เรียน 

500.00

110.00

750.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

140.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.น.9เรียน 

200.00

50.00

370.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

120.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.บ.ตร.เรียน 

2,200.00

875.00

4,105.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,030.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ปคบ.เรียน 

20,800.00

11,269.00

41,579.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

9,510.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ปคม.เรียน 

23,000.00

14,503.00

47,418.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

9,915.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ปฏิบัติการพิเศษเรียน 

2,700.00

1,964.00

5,994.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,330.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ปทส.เรียน 

17,000.00

10,127.00

34,487.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

7,360.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ปปป.เรียน 

7,500.00

3,968.00

14,728.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,260.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ปส.1เรียน 

5,500.00

3,500.00

11,285.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,285.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   
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24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ปส.2เรียน 

4,000.00

2,687.00

8,387.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,700.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   
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24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ปส.3เรียน 

3,800.00

2,925.00

8,315.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,590.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   
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24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ปส.4เรียน 

2,800.00

1,835.00

5,850.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,215.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ปอท.เรียน 

9,800.00

6,699.00

21,174.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

4,675.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ปอศ.เรียน 

20,200.00

12,458.00

41,473.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

8,815.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ผก.เรียน 

3,400.00

1,815.00

6,815.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,600.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ผค.เรียน 

2,400.00

1,800.00

5,445.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,245.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ผอ.เรียน 

3,700.00

2,070.00

7,220.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,450.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.พฐก.เรียน 

6,500.00

3,515.00

13,090.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,075.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.พธ.เรียน 

800.00

500.00

1,645.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

345.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.มน.สง.ก.ตร.เรียน 

800.00

355.00

1,540.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

385.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ยธ.เรียน 

700.00

755.00

1,805.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

350.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ยศ.เรียน 

5,900.00

2,906.00

11,501.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,695.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.รท.สง.ก.ตร.เรียน 

1,400.00

675.00

2,575.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

500.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.รน.เรียน 

1,900.00

655.00

3,375.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

820.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.รฟ.เรียน 

13,700.00

11,009.00

31,314.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

6,605.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.วจ.เรียน 

3,800.00

2,141.00

7,896.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,955.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.วตร.เรียน 

3,400.00

2,085.00

6,600.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,115.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.วน.เรียน 

5,200.00

2,680.00

10,115.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,235.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ศท.ตม.เรียน 

2,500.00

1,240.00

5,025.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,285.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ศทก.เรียน 

8,600.00

3,293.00

16,013.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

4,120.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ศฝร.ตม.เรียน 

2,500.00

2,060.00

5,675.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,115.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ศพข.บช.ส.เรียน 

2,500.00

1,450.00

5,120.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,170.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ส.1เรียน 

26,700.00

14,658.00

53,433.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

12,075.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ส.2เรียน 

5,000.00

2,676.00

9,881.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,205.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ส.3เรียน 

22,200.00

16,015.00

48,285.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

10,070.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.ส.4เรียน 

5,000.00

2,835.00

10,020.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,185.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สก.เรียน 

20,900.00

11,270.00

42,475.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

10,305.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สกส.บช.ปส.เรียน 

6,900.00

4,477.00

14,277.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,900.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สง.ก.ต.ช.เรียน 

3,500.00

2,401.00

7,706.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,805.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สท.เรียน 

6,400.00

3,685.00

12,895.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,810.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สบร.บช.ศ.เรียน 

1,600.00

735.00

2,905.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

570.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สปพ.เรียน 

2,400.00

1,760.00

5,300.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,140.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สฝจ.เรียน 

1,400.00

1,005.00

2,990.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

585.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สพ.เรียน 

2,200.00

1,255.00

4,300.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

845.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สศป.บช.ศ.เรียน 

2,300.00

1,315.00

4,350.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

735.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สส.บช.น.เรียน 

8,700.00

6,760.00

19,400.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,940.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สส.ภ.1เรียน 

2,000.00

1,053.00

4,073.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,020.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สส.สตม.เรียน 

9,800.00

5,683.00

19,768.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

4,285.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สส.สทส.เรียน 

4,400.00

2,385.00

8,550.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,765.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สสท.สทส.เรียน 

7,000.00

3,893.00

14,143.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,250.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.สสน.บช.ตชด.เรียน 

4,600.00

3,505.00

10,255.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

2,150.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อก.จต.เรียน 

19,700.00

9,664.00

38,249.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

8,885.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อก.บช.ก.เรียน 

8,300.00

5,850.00

17,585.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,435.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อก.บช.น.เรียน 

7,500.00

3,655.00

14,655.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,500.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อก.บช.ปส.เรียน 

10,400.00

6,425.00

21,260.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

4,435.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อก.บช.ส.เรียน 

16,500.00

12,443.00

37,053.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

8,110.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อก.รพ.ตร.เรียน 

81,100.00

43,608.00

156,998.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

32,290.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อก.สกบ.เรียน 

2,800.00

2,140.00

6,215.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,275.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อก.สตม.เรียน 

7,100.00

4,690.00

14,925.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,135.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อก.สทส.เรียน 

3,400.00

2,655.00

7,710.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,655.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อก.สพฐ.ตร.เรียน 

8,100.00

4,085.00

15,530.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,345.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อคฝ.เรียน 

1,300.00

695.00

2,665.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

670.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อฎ.เรียน 

1,500.00

750.00

2,920.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

670.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อต.เรียน 

8,800.00

5,721.00

18,261.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,740.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบก.อธ.สง.ก.ตร.เรียน 

1,100.00

460.00

2,080.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

520.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบช.กมค.เรียน 

1,500.00

555.00

2,745.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

690.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบช.ทท.เรียน 

25,300.00

15,456.00

52,966.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

12,210.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบช.ภ.1เรียน 

4,500.00

3,540.00

9,835.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,795.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบช.ศ.เรียน 

2,100.00

1,410.00

4,110.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

600.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบช.สกพ.เรียน 

12,400.00

7,220.00

24,585.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

4,965.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบช.สง.ก.ตร.เรียน 

1,800.00

1,100.00

3,630.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

730.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบช.สงป.เรียน 

2,900.00

1,925.00

6,010.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

1,185.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบช.สตส.เรียน 

1,500.00

655.00

2,780.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

625.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ผบช.สยศ.ตร.เรียน 

1,500.00

405.00

2,565.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

660.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  



บ ันทึกข้อความ

ส่วนราชการ            กองสวัสดิการ  โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254   

ที่   0009.34/5570  วันที่

เรื่อง  ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน พ.ย.63   

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

24 พฤศจิกายน  2563

ลก.ตร.เรียน 

8,300.00

4,245.00

16,335.00

                     1.  ตามท่ี  ตร.  อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานท่ี  และค่าสาธารณูปโภค  นําส่ง  กง.  เพ่ือเข้าบัญชี  "เงินฝากเพ่ือบูรณะ
ทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  รหัสบัญชีย่อย  770  และ  936  นั้น  ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ  ตร.  ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ  ตร.  และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ  ผ่านธนาคาร  ดังนั้นเงินท่ีหักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง  นําส่งเข้าบัญชี  "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง"  แทน  "บัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา  อาคารสถานท่ี  ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา"  นั้น

2.1 เงินค่าธรรมเนียม  
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
     รวมเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ต.อ.

( ชัยรัตน์  วรุณโณ ) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

3,790.00

                    2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารท้ังหมดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืน  เพ่ือนําส่งเข้าบัญชี  "กองทุน 
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย  (ทุกสาขา)  ตั้งแต่งวดประจําเดือน  ก.พ.  2555  เป็นต้นไป    
สก.  จึงขอส่งบัญชีรายช่ือ  ผู้พักอาศัยท่ีต้องชําระเงิน  ค่าธรรมเนียม  ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา  อาคาร  
บ้านพักส่วนกลาง  ตร.  เพ่ือให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บาท  
บาท 
บาท
บาท

                อนึ่ง  สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  และค่าสาธารณูปโภคฯ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง  ตร.   แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์  สก.  www.welfarepolice.com  


