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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.1 บก.ป.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

4,500.00
2,030.00
3,412.00
9,942.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.2 บก.ป.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,900.00
965.00
1,700.00
4,565.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.3 บก.ป.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

3,300.00
1,375.00
2,730.00
7,405.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.4 บก.ป.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,900.00
1,210.00
1,990.00
6,100.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.5 บก.ป.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,600.00
1,035.00
2,105.00
5,740.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.6 บก.ป.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

800.00
350.00
325.00
1,475.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.กตว.บก.สปพ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,800.00
820.00
1,474.00
4,094.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.คฝ.1
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,100.00
430.00
430.00
1,960.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.คฝ.2
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,300.00
645.00
670.00
2,615.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.ดส.บช.น.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

7,700.00
3,495.00
6,614.00
17,809.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.ต่อต้านฯ บก.สปพ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,300.00
635.00
926.00
2,861.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.ปพ.บก.ป.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

5,200.00
2,365.00
5,035.00
12,600.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.ฝอ.บก.ป
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

5,200.00
2,500.00
4,794.00
12,494.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.ศร.บก.สปพ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,800.00
850.00
1,530.00
4,180.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.คลองตัน
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,000.00
835.00
1,480.00
4,315.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.คันนายาว
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,000.00
390.00
670.00
2,060.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.โคกคราม
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,600.00
675.00
1,050.00
3,325.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.จรเข้น้อย
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

700.00
370.00
285.00
1,355.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.จักรวรรดิ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,200.00
585.00
715.00
2,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ฉลองกรุง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
500.00
160.00
240.00
900.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ชนะสงคราม
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

700.00
325.00
510.00
1,535.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.โชคชัย
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,400.00
605.00
737.00
2,742.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ดอนเมือง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,600.00
680.00
1,405.00
3,685.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ดินแดง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

4,200.00
2,105.00
2,904.00
9,209.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ดุสิต
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,000.00
465.00
1,485.00
2,950.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ตลาดพลู
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
120.00
60.00
380.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ตลิ่งชัน
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
120.00
120.00
440.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.เตาปูน
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,200.00
490.00
1,280.00
2,970.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ทองหล่อ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

5,100.00
2,190.00
5,935.00
13,225.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ท่าข้าม
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
80.00
50.00
330.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ท่าพระ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

500.00
165.00
495.00
1,160.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ท่าเรือ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

700.00
250.00
795.00
1,745.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ทุ่งครุ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
85.00
50.00
335.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,800.00
745.00
1,660.00
4,205.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,700.00
810.00
1,445.00
3,955.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.เทียนทะเล
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

600.00
200.00
375.00
1,175.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ธรรมศาลา
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
400.00
220.00
195.00
815.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.นางเลิ้ง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,300.00
515.00
340.00
2,155.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.นิมิตใหม่
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

600.00
325.00
310.00
1,235.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางกอกน้อย
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

600.00
320.00
275.00
1,195.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางเขน
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,000.00
875.00
2,334.00
5,209.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางคอแหลม
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
300.00
85.00
240.00
625.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางชัน
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,000.00
830.00
1,550.00
4,380.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางซื่อ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

6,500.00
2,945.00
5,590.00
15,035.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางนา
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

8,400.00
3,230.00
7,505.00
19,135.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางพลัด
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
500.00
180.00
315.00
995.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางโพ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
300.00
150.00
224.00
674.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางโพงพาง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

3,400.00
1,480.00
2,195.00
7,075.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางมด
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
500.00
180.00
100.00
780.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางยี่ขัน
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

600.00
290.00
440.00
1,330.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางยี่เรือ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
80.00
465.00
745.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางรัก
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,000.00
560.00
890.00
2,450.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บางเสาธง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

800.00
345.00
950.00
2,095.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บึงกุ่ม
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
400.00
200.00
110.00
710.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บุคคโล
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

600.00
250.00
275.00
1,125.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.บุปผาราม
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

500.00
270.00
517.00
1,287.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ปทุมวัน
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

600.00
285.00
585.00
1,470.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ประชาชื่น
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,900.00
805.00
1,820.00
4,525.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ประชาสําราญ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

600.00
250.00
275.00
1,125.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ประเวศ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

3,000.00
1,120.00
3,420.00
7,540.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ปากคลองสาน
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
500.00
180.00
200.00
880.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.พญาไท
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,100.00
1,155.00
1,745.00
5,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.พระโขนง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

4,700.00
1,810.00
6,295.00
12,805.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.พระราชวัง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
100.00
120.00
420.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.พลับพลาไชย 1
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,500.00
1,220.00
1,545.00
5,265.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.พลับพลาไชย 2
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,100.00
900.00
1,525.00
4,525.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.พหลโยธิน
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

7,000.00
2,970.00
7,974.00
17,944.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.เพชรเกษม
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
80.00
60.00
340.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ภาษีเจริญ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
120.00
60.00
380.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.มักกะสัน
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,300.00
1,010.00
2,785.00
6,095.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.มีนบุรี
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
85.00
50.00
335.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ยานนาวา
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,600.00
600.00
2,780.00
4,980.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ราษฎร์บูรณะ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

700.00
300.00
175.00
1,175.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ลาดกระบัง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,200.00
485.00
985.00
2,670.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ลาดพร้าว
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

600.00
340.00
320.00
1,260.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ลําหิน
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
80.00
50.00
330.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ลุมพินี
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

600.00
220.00
605.00
1,425.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.วังทองหลาง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

800.00
365.00
740.00
1,905.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.วัดพระยาไกร
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

700.00
285.00
340.00
1,325.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ศาลาแดง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
85.00
50.00
335.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.สมเด็จเจ้าพระยา
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

400.00
240.00
470.00
1,110.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.สามเสน
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

500.00
280.00
410.00
1,190.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.สายไหม
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

800.00
400.00
684.00
1,884.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.สําราญราษฏร์
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
300.00
120.00
50.00
470.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.สําเหร่
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
400.00
160.00
165.00
725.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.สุทธิสาร
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,300.00
1,015.00
2,525.00
5,840.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.สุวินทวงศ์
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

500.00
160.00
470.00
1,130.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.หนองแขม
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

700.00
245.00
945.00
1,890.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.หนองค้างพลู
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
80.00
150.00
430.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.หลักสอง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
80.00
50.00
330.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.ห้วยขวาง
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,600.00
640.00
1,895.00
4,135.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.หัวหมาก
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,000.00
320.00
890.00
2,210.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สน.อุดมสุข
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

14,400.00
5,480.00
13,475.00
33,355.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สส.บก.น.1
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

600.00
325.00
350.00
1,275.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สส.บก.น.2
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

900.00
385.00
610.00
1,895.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สส.บก.น.3
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
80.00
75.00
355.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สส.บก.น.4
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

500.00
280.00
365.00
1,145.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สส.บก.น.5
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,100.00
405.00
695.00
2,200.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สส.บก.น.6
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,800.00
895.00
1,570.00
4,265.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สส.บก.น.8
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
500.00
165.00
170.00
835.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สส.บก.น.9
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
500.00
235.00
170.00
905.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สายตรวจ บก.สปพ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,800.00
1,205.00
3,055.00
7,060.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.สุนัขตํารวจ
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,100.00
480.00
1,550.00
3,130.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.อารักขา 1
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,800.00
750.00
1,357.00
3,907.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผกก.อารักขา 2
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,300.00
1,080.00
1,180.00
4,560.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.กง.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

9,400.00
4,195.00
7,200.00
20,795.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.กง. (สง.ผู้บังคับบัญชา ตร.)
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,700.00
665.00
820.00
3,185.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.กช.สงป.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

4,000.00
1,700.00
2,015.00
7,715.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.กม.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

4,000.00
2,080.00
3,470.00
9,550.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.กส.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

3,900.00
1,155.00
2,915.00
7,970.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ขส.บช.ปส.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,800.00
1,265.00
1,895.00
5,960.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.คด.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

4,600.00
1,805.00
2,504.00
8,909.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.คพ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,900.00
685.00
1,105.00
3,690.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.งป.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

8,200.00
3,540.00
5,164.00
16,904.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.จร.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

32,000.00
14,365.00
30,643.00
77,008.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ตท.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

5,300.00
2,310.00
2,953.00
10,563.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ตป.สง.ก.ตร.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

5,100.00
2,215.00
2,484.00
9,799.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ตม.1
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

16,700.00
7,360.00
12,829.00
36,889.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ตม.2
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

34,200.00
15,760.00
25,618.00
75,578.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ตม.3
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,900.00
1,325.00
1,635.00
5,860.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ตส.1
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

3,100.00
1,260.00
1,084.00
5,444.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ตส.2
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,300.00
945.00
1,493.00
4,738.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ตส.3
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

3,300.00
1,585.00
2,248.00
7,133.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ทท.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

20,700.00
10,285.00
16,011.00
46,996.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ทพ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

20,900.00
10,310.00
13,235.00
44,445.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ทล.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

13,400.00
5,945.00
8,550.00
27,895.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ทว.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

27,600.00
12,285.00
23,910.00
63,795.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.น.1
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

800.00
420.00
625.00
1,845.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.น.2
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,600.00
680.00
1,345.00
3,625.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.น.3
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
400.00
200.00
170.00
770.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.น.4
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

800.00
365.00
635.00
1,800.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.น.5
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,000.00
380.00
980.00
2,360.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.น.6
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,200.00
470.00
335.00
2,005.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.น.8
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

600.00
265.00
420.00
1,285.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.น.9
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
200.00
120.00
50.00
370.00

2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.บ.ตร.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,400.00
720.00
900.00
3,020.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ปคบ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

17,100.00
8,110.00
12,578.00
37,788.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ปคม.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

20,200.00
9,195.00
16,875.00
46,270.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ปทส.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

17,600.00
7,560.00
12,256.00
37,416.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ปปป.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

6,800.00
2,840.00
4,281.00
13,921.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ปส.1
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

4,200.00
1,585.00
2,220.00
8,005.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ปส.2
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

3,300.00
1,270.00
1,277.00
5,847.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

C:\Police\Report\ReportBunT.rpt

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ปส.3
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

3,300.00
1,480.00
2,960.00
7,740.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ปส.4
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,800.00
830.00
1,420.00
4,050.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ปอท.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

8,600.00
3,925.00
5,054.00
17,579.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ปอศ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

22,400.00
9,595.00
15,069.00
47,064.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ผก.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,600.00
790.00
1,015.00
3,405.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ผค.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,800.00
1,270.00
2,105.00
6,175.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ผอ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

4,300.00
1,810.00
2,485.00
8,595.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.พฐก.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

5,700.00
2,415.00
3,225.00
11,340.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.พธ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,100.00
505.00
1,050.00
2,655.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.มน.สง.ก.ตร.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

800.00
405.00
400.00
1,605.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ยธ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,100.00
495.00
1,090.00
2,685.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ยศ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

4,200.00
1,855.00
3,315.00
9,370.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.รท.สง.ก.ตร.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

700.00
300.00
360.00
1,360.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.รน.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,000.00
920.00
883.00
3,803.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.รฟ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

13,100.00
6,480.00
13,737.00
33,317.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.วจ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,900.00
1,410.00
1,240.00
5,550.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.วตร.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

4,000.00
1,295.00
3,320.00
8,615.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.วน.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

5,600.00
2,435.00
3,440.00
11,475.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ศทก.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

7,000.00
3,310.00
2,735.00
13,045.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ศทส.ตม.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,700.00
1,315.00
1,675.00
5,690.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ศพข.บช.ส.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,600.00
985.00
1,770.00
5,355.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ส.1
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

23,400.00
10,925.00
16,164.00
50,489.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ส.2
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

7,100.00
3,060.00
5,151.00
15,311.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ส.3
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

21,900.00
9,920.00
17,501.00
49,321.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.ส.4
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,600.00
1,025.00
2,395.00
6,020.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สก.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

21,200.00
10,270.00
12,561.00
44,031.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สกส.บช.ปส.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

7,000.00
2,980.00
4,802.00
14,782.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สง.ก.ต.ช.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,700.00
1,155.00
1,548.00
5,403.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สท.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

4,700.00
1,930.00
4,030.00
10,660.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สบร.บช.ศ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,200.00
450.00
765.00
2,415.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สปพ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,400.00
1,165.00
2,235.00
5,800.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สฝจ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,700.00
790.00
1,230.00
3,720.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สพ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,400.00
595.00
590.00
2,585.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สศป.บช.ศ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,500.00
825.00
1,350.00
4,675.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สส.บช.น.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

9,200.00
3,990.00
6,555.00
19,745.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สส.ภ.1
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,500.00
1,115.00
1,556.00
5,171.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สส.สตม.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

8,400.00
3,840.00
4,684.00
16,924.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สส.สทส.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

4,800.00
1,875.00
3,518.00
10,193.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สสท.สทส.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

3,500.00
1,325.00
2,621.00
7,446.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.สสน.บช.ตชด.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

5,500.00
2,405.00
3,230.00
11,135.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อก.จต.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

19,000.00
8,100.00
11,228.00
38,328.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อก.บช.ก.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

9,600.00
3,970.00
6,995.00
20,565.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อก.บช.น.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

6,300.00
3,140.00
4,870.00
14,310.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อก.บช.ปส.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

7,500.00
3,290.00
5,701.00
16,491.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อก.บช.ส.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

15,000.00
7,075.00
12,454.00
34,529.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อก.รพ.ตร.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

78,500.00
31,015.00
47,854.00
157,369.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อก.สกบ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,700.00
1,255.00
2,170.00
6,125.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อก.สตม.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

8,100.00
3,525.00
7,470.00
19,095.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อก.สทส.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

3,900.00
1,730.00
2,485.00
8,115.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อก.สพฐ.ตร.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

6,800.00
2,860.00
3,450.00
13,110.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อคฝ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

600.00
385.00
475.00
1,460.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อฎ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,000.00
505.00
475.00
1,980.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อต.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

6,900.00
2,915.00
5,530.00
15,345.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบก.อธ.สง.ก.ตร.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,600.00
720.00
860.00
3,180.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบช.กมค.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,800.00
785.00
1,115.00
3,700.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบช.ภ.1
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

3,200.00
1,515.00
3,160.00
7,875.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบช.ศ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,500.00
770.00
2,045.00
5,315.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบช.สกพ.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

12,600.00
4,960.00
7,018.00
24,578.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบช.สง.ก.ตร.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,300.00
530.00
925.00
2,755.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบช.สงป.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,500.00
1,020.00
1,675.00
5,195.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบช.สตส.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

2,400.00
965.00
2,127.00
5,492.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ผบช.สยศ.ตร.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

1,200.00
595.00
1,060.00
2,855.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ 0009.34/940

โทร. (02) 205-1386, 02-205-2254
วันที่ 22 มีนาคม 2562

กองสวัสดิการ

เรื่อง ขอให้หักเงินผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจําเดือน มี.ค.62
เรียน ลก.ตร.
1. ตามที่ ตร. อนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหักเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค นําส่ง กง. เพื่อเข้าบัญชี "เงินฝากเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" รหัสบัญชีย่อย 770 และ 936 นั้น ต่อมาคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ได้มีมติให้อาคารบ้านพักส่วนกลางเป็นการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และให้หักเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสาธารณูปโภคฯ ผ่านธนาคาร ดังนั้นเงินที่หักจากผู้พักอาศัยจึงต้อง นําส่งเข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง" แทน "บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา" นั้น
2.อนุกรรมการอาคารบ้านพักส่วนกลางได้ยกเลิกระบบการหักเงินผ่านธนาคารทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือนของผู้พักอาศัยเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่น เพื่อนําส่งเข้าบัญชี "กองทุน
สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง" ผ่านธนาคาร กรุงไทย (ทุกสาขา) ตั้งแต่งวดประจําเดือน ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
สก. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อ ผู้พักอาศัยที่ต้องชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าไฟฟ้าส่วนกลางและค่าน้ําประปา อาคาร
บ้านพักส่วนกลาง ตร. เพื่อให้หักเงินดังกล่าวนําส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียม
2.2 เงินค่าไฟฟ้าส่วนกลาง
2.3 เงินค่าน้ําประปา
รวมเป็นเงิน

8,700.00
3,725.00
4,945.00
17,370.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อนึ่ง
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
และค่าสาธารณูปโภคฯ
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. แต่ละงวดเดือนได้ทางเว็บไซต์ สก. www.welfarepolice.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.
(พนิช อ่วมสอาด)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

