
                    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                 

ที ่   วันที ่             
เรื่อง   ยื่นค ำร้องขอสิทธิเข้ำพักอำศัยในอำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร.  

เรียน   ......................  

 ด้วย ข้ำฯ  .............................................................ต ำแหน่ง.................................................... 
อัตรำเงินเดือน................................... มีควำมประสงค์ขอสิทธิเข้ำพักอำศัยในอำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร.
(ชื่ออำคำร.......................) ประเภทห้องพัก............................................เนื่องจำกเหตุผล).............................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

 พร้อมนี้ได้แนบเอกสำรมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
  1. บันทึกค ำให้กำร  
     2. ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งครั้งสุดท้ำย 

    3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    4. ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรต ำรวจ/ลูกจ้ำงประจ ำ 
    5. ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส/ส ำเนำใบส ำคัญกำรหย่ำ/ส ำเนำสูติบัตรบุตร (ถ้ำมี) 
    6. ส ำเนำกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ำมี) 
        หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ มือถือ.................................ที่ท ำงำน............................... ........ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
         (ลงชื่อ)                                         ผู้ยื่นค ำร้อง 

                                                         (..................................................) 
                                               ต ำแหน่ง  ................................................. 
 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา (ระดับ ผกก. ขึ้นไป) 

 ข้ำฯ ขอรับรองว่ำ ผู้ยื่นค ำร้องขอสิทธิเข้ำพักอำศัยรำยนี้ มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นจริง 
  

       (ลงชื่อ) 
                                                         (..................................................) 
                                               ต ำแหน่ง  ................................................ 
                                                                               
หมายเหตุ  :    1. ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจและลูกจ้ำงประจ ำยื่นค ำร้องตำมล ำดับชั้นที่ต้นสังกัด เพ่ือจัดท ำ 
บัญชีรำยชื่อเรียงตำมล ำดับก่อน-หลัง ไว้ที่หน่วย (ในระดับ บช. หรือ บก.ในสังกัด สนง.ผบ.ตร.เท่ำนั้น) จนกว่ำ
สก.จะมีหนังสือแจ้งให้ส่งบัญชีรำยชื่อผู้ยื่นค ำร้องมำยัง สก.(ฝ่ำยสวัสดิกำรบ้ำนพัก สก.) เพ่ือน ำมำคิดโควตำ
จัดท ำบัญชีเสนอคณะอนุกรรมกำรฯ เพ่ือพิจำรณำ 
                 2.  ข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นประทวนหรือลูกจ้ำงประจ ำที่มีสถำนภำพโสด ยื่นค ำร้องขอห้องพัก
ประเภทประทวนโสดในอำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร. (เฉลิมลำภ, ลำดยำว, ทุ่งสองห้อง และถนอมมิตร) เท่ำนั้น  
(ไม่มีห้องพักประเภทประทวนโสดในอำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร.(ลือชำ, วิภำวดี  และอุดมสุข)   

แบบ 1 
 

 

 

 

 

 

 

กรณียื่นค ำร้องใหม่ 



ข้อมูลประกอบการยื่นค าร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ตามแบบ 1.)  

1. อำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร.(ลือชำ) สถำนที่ตั้งซอยพหลโยธิน 1 และ 3 (อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ)  
     เขตพญำไท กทม.   ห้องพักแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้   
      1.1 สัญญำบัตรครอบครัว  
      1.2 สัญญำบัตรโสด 
      1.3 ประทวนครอบครัว  
2. อำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร.(เฉลิมลำภ)  สถำนที่ตั้งซอยพหลโยธิน 6 (ซอยอำรีย์)  เขตพญำไท  กทม. 

ห้องพักแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
      2.1 สัญญำบัตรครอบครัว  
      2.2 สัญญำบัตรโสด 
      2.3 ประทวนครอบครัว  
      2.4 ประทวนโสด 
3. อำคำรบำ้นพักส่วนกลำง ตร.(วิภำวดี) สถำนที่ตั้งถนนวิภำวดี เขตจตุจักร กทม.    ห้องพักแบ่งออกเป็น 3 
     ประเภทดังนี้  
          3.1 สัญญำบัตรครอบครัว  
      3.2 สัญญำบัตรโสด 
      3.3 ประทวนครอบครัว  
4. อำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร.(ลำดยำว) สถำนที่ตั้งถนนวิภำวดี เขตจตุจักร กทม.    ห้องพักแบ่งออกเป็น 4 
     ประเภท ดังนี้ 
      4.1 สัญญำบัตรครอบครัว  
      4.2 สัญญำบัตรโสด 
      4.3 ประทวนครอบครัว  
      4.4 ประทวนโสด 
5. อำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร.(ทุ่งสองห้อง) สถำนที่ตั้งถนนวิภำวดี-รังสิต เขตดอนเมือง กทม.   ห้องพักแบ่ง

ออกเป็น  4 ประเภท ดังนี้ 
      5.1 สัญญำบัตรครอบครัว  
      5.2 สัญญำบัตรโสด 
      5.3 ประทวนครอบครัว  
      5.4 ประทวนโสด 
6. อำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร. (ถนอมมิตร)  สถำนที่ตั้งซอยวัชรพล  ถนนรำมอินทรำ  เขตบำงเขน กทม. 
     ห้องพักแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
      6.1 สัญญำบัตรครอบครัว  
      6.2 สัญญำบัตรโสด 
      6.3 ประทวนครอบครัว  
      6.4 ประทวนโสด 
7. อำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร.(อุดมสุข) สถำนที่ตั้งรำมค ำแหง 2 เขตประเวศ กทม. หอ้งพักแบ่งออกเป็น 3 
     ประเภท ดังนี้  
          7.1 สัญญำบัตรครอบครัว  
      7.2 สัญญำบัตรโสด 
      7.3 ประทวนครอบครัวและประทวนโสด 

หมายเหตุ    อำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร. (ลือชำ, วิภำวดี ) ไม่มีห้องประเภทประทวนโสด       



ข้อมูลอาคารบ้านพักสว่นกลาง ตร. 
 

ชื่ออาคาร 
อาคาร     

(จ านวน) 

จ านวนห้องพักแต่ละประเภทในอาคารบ้านพัก 
ส่วนกลาง ตร.  

รวม 
(จ านวนห้อง) สัญญาบัตร

ครอบครัว 
(จ านวนห้อง) 

สัญญาบัตรโสด/
ประทวนครอบครัว 

(จ านวนห้อง) 

ประทวนโสด 
 

(จ านวนห้อง) 
1. ลือชำ 36  184 808  ไม่มีห้องประทวนโสด 992 
2. เฉลิมลำภ 13 160 474 96 730 
3. วิภำวดี 19 90 448 ไม่มีห้องประทวนโสด 538 
4. ลำดยำว 9 90 360 360 810 
5. ทุ่งสองห้อง 8 162 432 324 918 
6. อุดมสุข 11 380 1,100 ไม่มีห้องประทวนโสด 1,480 

รวม   96 1,066 3,622 780 5,468 

ชื่ออาคาร 
    ชั้น 
 (จ านวน) 
 

จ านวนห้องพักแต่ละประเภทในอาคารบ้านพัก 
ส่วนกลาง ตร.  

รวม 
(จ านวนห้อง) สัญญาบัตรครอบครัว/ 

ประทวนครอบครัว
(จ านวนห้อง) 

สัญญาบัตร
โสด 

(จ านวนห้อง) 

ประทวนโสด 
 

(จ านวนห้อง) 
7. ถนอมมิตร 12 165 33 51 249 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

บันทึกค าให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน 
        สถานีต ารวจ.....………….…………..อ าเภอ................................ จังหวัด……………………………..…………. 

วันที่……………. เดือน……..…..…………….พ.ศ............... 
 

  ……………………………………………………….ผู้กล่าวหา 
  คดีระหว่าง 

……………………………………………………….ผู้ต้องหา 
 

ต่อหน้า............................................................................................. ....................................................... 
สอบสวนที่ ..................................................... ........................................................................................ 
ชื่อ………………………………..………………….…………….………………………อายุ  ............................................ 

          เชื้อชาติ...................สัญชาติ………….….ศาสนา……..………วัน เดือน ปี เกิด.......................................... 
อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพใด  ถ้าเป็นข้าราชการ  ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ 
มีเบี้ยหวัด  หรือมีบ าเหน็จหรือบ านาญ  ให้ลงตามประเภทรับ)…………………………………..………..…….. 

    วันครบเกษียณอายุราชการ เมื่อ...................................................................................................... ...... 
 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  บ้านเลขที่…………………..………หมู่...........................ต าบล…………….……………. 
อ าเภอ………………………………..จังหวัด........................................... 

 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่……………………….…………..หมู่...........................ต าบล…..….…….…….……………. 
 อ าเภอ………………………………..จังหวัด............................................................................ ........................ 
 

เกี่ยวข้องเป็นอะไรกับคู่กรณี…………………………………………………………………………………………………….. 
ขอให้ถ้อยค าว่า  ข้ำฯ …………………………………………………..ขอให้ถ้อยค ำด้วยควำมสัตย์จริง ดังต่อไปนี้ 
ถาม      ท่านชื่ออะไร ปัจจุบันรับราชการต าแหน่งอะไร  อยู่ในสังกัดใด 
ตอบ      ข้ำฯ ………………………………………… รับรำชกำรในต ำแหน่ง ……………………………..……………                 

 ถาม      ท่านรับทราบค าสั่งให้ด ารงต าแหน่งอะไร หรือแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเม่ือใด  
        (ระบุรายละเอียดของค าสั่ง) 
     ตอบ      ข้ำฯ  รับทรำบค ำสั่งให้ด ำรงต ำแหน่ง ……………………………………… ตำมค ำสั่ง .......................         
                      ที่ ........................... ลง  .................................ตั้งแต่วันที่  ....... .............................. เป็นต้นไป 

ถาม      ปัจจุบันท่านมีสถานภาพโสดหรือสมรส 
  ตอบ      ปัจจุบันข้ำฯ มีสถำนภำพ....................................................................................................... .. 
 ถาม      ท่านและคู่สมรสมีรายได้เท่าไร 
 ตอบ      ข้ำฯ .........................................................................................................................................  
    ถาม      (ส าหรับในกรณีสมรส) ท่านมีบุตรหรือไม่ 
     ตอบ        ......................................................................... ..................................................................... 

 
 

ค าให้การของ 
............................. 
เป็นผู้ให้ถ้อยค า 



-2- 
 
     ถาม       เคยถูกพิจารณาโทษทางวินัยเกี่ยวกับการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.หรือไม่  
     ตอบ      ................................................................... .............................................................................. 
     ถาม      ท่านมาพบข้าฯ  ด้วยเรื่องอะไร 
     ตอบ      ข้ำฯ  มำพบท่ำนเพ่ือให้ถ้อยค ำ กรณีข้ำฯ ต้องกำรขอสิทธิ์เข้ำพักอำศัยในอำคำรบ้ำนพัก 
                      ส่วนกลำง (......................) เนื่องจำก (เหตุผล)......................................................................... 
                  ......................................................................................................................... ........................ 
                      ............................................................................................................................ ..................... 
                      ............................................................................................................................. .................... 
                      ............................................................................................................................. .................... 
                      ............................................................................................................................. .................... 
                    ................................................................................โดยข้ำฯ ได้ท ำหนังสือขอเข้ำพักอำศัยเสนอ 
                      ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  และข้ำฯ  ยินดี ที่จะปฏิบัติตำม 
                      ระเบียบของกำรพักอำศัยในอำคำรบ้ำนพักส่วนกลำงทุกประกำร 
     ถาม      ทีท่่านให้ถ้อยค าทั้งหมดนี้  เป็นความจริงหรือไม่ 

ตอบ      ข้ำฯ ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริงทุกประกำร  

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ อ่านให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
     (ลงชื่อ)             ผู้ให้ถ้อยค ำ 

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

          (ลงชื่อ)               ผู้สอบปำกค ำ 
                             ( ........................................) 

 
 (ลงชื่อ)                พยำน 

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

(ลงชื่อ)              พยำน 
                              ( .......................................) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การยื่นค าร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. 



มีหลักเกณฑ์ฯ และระเบียบฯ ดังนี ้
 

 1. หลักเกณฑ์ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาค าร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง 
ตร.  และคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. 
           - ข้อ 1. ก ำหนดว่ำ “กำรแจ้งควำมจ ำนงเลือกสถำนที่ต้องกำรขอสิทธิพักอำศัย ให้ผู้ยื่นค ำร้องเลือกได้ 
เพียงแห่งเดียว” (ตำมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อ 30 ม.ค.2552 
           - ข้อ 2. ก ำหนด “กำรจัดสรรห้องว่ำง  ให้กับกลุ่มผู้ยื่นค ำร้องกรณีขอปกติตำมล ำดับรำยชื่อที่จัดเรียง
ไว้ ให้จัดสรรโดยจัดให้มีกำรจับสลำกล ำดับก่อน-หลัง ในกำรใช้สิทธิเลือกห้องพัก เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำอำคำร
พิจำรณำอนุมัติ” (ตำมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อ 30 ม.ค.2552 

 2. ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้า
พักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. พ.ศ.2553 หมวด 2 สิทธิการเข้าพักอาศัย 
            ข้อ 6  ผู้พักอำศัยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                    6.1  เป็นสมำชิก 
                    6.2  ไม่เคยถูกตัดสิทธิกำรพักอำศัยในอำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร. 
                    6.3  ไม่มีบ้ำนพักเป็นของตนเองหรือคู่สมรสในเขตกรุงเทพมหำนครหรืออยู่ระหว่ำงกำรใช้
สิทธิพักอำศัยในอำคำรบ้ำนพักของ ตร. แห่งอ่ืน 
                    6.4  เมื่อได้รับสิทธิเข้ำพักอำศัยในอำคำรบ้ำนพักส่วนกลำงแล้ว ต้องไม่ใช้สิทธิพักอำศัยใน
อำคำรบ้ำนพักอ่ืนใด ของ ตร. ยกเว้นกรณีผู้พักอำศัยร่วมขอใช้สิทธิกำรเข้ำพักอำศัยของตนเอง  
           ข้อ 7  กำรขอสิทธิเข้ำพักอำศัย มีหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
         7.1  สมำชิกยื่นค ำร้องต่อผู้บังคับบัญชำต้นสังกัด พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 
                7.1.1  บันทึกค ำให้กำรผู้ยื่นค ำร้อง โดยข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นสัญญำบัตรต ำแหน่งเหนือ
ตนขึ้นไป ให้ปรำกฏรำยละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด วันครบเกษียณอำยุรำชกำร กำรได้รับค ำสั่งแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งครั้งสุดท้ำย (ระบุรำยละเอียดของค ำสั่ง) สถำนภำพกำรสมรส รำยละเอียดและอำชีพของคู่สมรส 
(ถ้ำมี) ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร (ถ้ำมี) บ้ำนที่พักอำศัยปัจจุบันเป็นของใคร เกี่ยวข้องกันอย่ำงไร เคยถูกพิจำรณำโทษ
ทำงวินัยเกี่ยวกับกำรเข้ำพักอำศัยในอำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร. หรือไม่ อย่ำงไร รวมทั้งเหตุผลและควำม
จ ำเป็นในกำรเข้ำพักอำศัย เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำผู้ยื่นค ำร้องมีควำมเดือดร้อนและจ ำเป็นจริง  พร้อมแสดง
หลักฐำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ำมี) 
                           7.1.2 ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งครั้งสุดท้ำย 
        7.1.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรต ำรวจ/ลูกจ้ำง 
                           7.1.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
        7.1.5 ส ำเนำทะเบียนสมรสหรือส ำเนำทะเบียนหย่ำ (ถ้ำมี) 
  7.2 ให้ยื่นค ำร้องขอพักอำศัยในอำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร.ได้เพียงแห่งเดียว 
  7.3 ให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นพิจำรณำค ำร้องและมีควำมเห็นประกอบว่ำมีควำมเดือดร้อน
จ ำเป็นจริงหรือไม่ มำกน้อยเพียงใด ส่งให้หน่วยต้นสังกัดพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 8 แล้วจัดท ำบัญชีเรียงล ำดับ
ตำมควำมเดือดร้อนจ ำเป็นส่งให้  กองสวัสดิการ เพ่ือจัดท ำบัญชีผู้ยื่นค ำร้องขอรับสิทธิของหน่วย เรียงตำมล ำดับ
ก่อน-หลัง เสนอให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำต่อไป บัญชีรำยชื่อดังกล่ำวต้องสำรถตรวจสอบได้โดยให้กองสวัสดิกำร
ติดประกำศไว้ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม 
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 ข้อ 8 หลักเกณฑ์กำรขอสิทธิเข้ำพักอำศัย ให้พิจำรณำตำมล ำดับควำมส ำคัญ ดังนี้ 
                     8.1 กรณีท่ีบ้ำนพักของตนเอง คู่สมรส หรือของบิดำ มำรดำ ซึ่งพักอำศัยเป็นประจ ำและเป็น
ปกติวิสัยถูกเพลิงไหม้ ถูกภัยธรรมชำติเสียหำย ถูกฟ้องขับไล่ โดยค ำพิพำกษำของศำล ถูกเวนคืนหรือเมื่อถูก
เรียกตัวกลับเข้ำรับรำชกำรในกรณีท่ีถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนในขณะที่ได้รับสิทธิเข้ำพักอำศัย 
        กรณีนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ยื่นค ำร้องผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจนถึงกอง
สวัสดิกำรเพื่อเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ 
     8.2  นอกจำกกรณีตำมข้อ 8.1  ให้ถือว่ำเป็นกรณีตำมปกติ  โดยหน่วยต้นสังกัดจะเป็นผู้
ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจัดล ำดับควำมเดือดร้อนจ ำเป็นก่อน-หลัง ให้เกิดควำมเป็นธรรมและเหมำะสม 
 

*********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


