






























หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 20,160.00            
หัก รายการท่ีไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี) -                

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) -                
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) -                

20,160.00             
บวก รายการท่ีไม่ปรับเพ่ิมเงินฝากคลัง(ถ้ามี)

การน าเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) 9,772,245.00   
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) -                

9,792,405.00         
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคล่ือนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 9,792,405.00        

3,150.00
40,500.00

7,123,455.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 00658
ส่วนราชการ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700434

ณ วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ร.ต.อ.หญิง ผู้จัดท ำ
(สำวิตรี  ยืนยง)

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
12 ต.ค.64

ตรวจแล้วถูกต้อง            

ว่ำที่ พ.ต.ท.หญิง                            
(สุธำรัตน์  เกิดโต)

สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
12 ต.ค.64

- ทรำบ            

ว่ำที่ พ.ต.อ.หญิง                               
(ชวนันท์  สุวรรณบำตร)์
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม.

12 ต.ค.64



หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 1,131,769,997.26  
หัก รายการท่ีไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี) -                    

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) 111,406,894.69    
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) -                    

1,020,363,102.57   
บวก รายการท่ีไม่ปรับเพ่ิมเงินฝากคลัง(ถ้ามี)

การน าเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) 2,846,390.00       
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) -                    

1,023,209,492.57   
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคล่ือนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 1,023,209,492.57  

2,846,390.00

ณ วันท่ี  30  เดือน กันยายนม พ.ศ.2564

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 00701
ส่วนราชการ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700434

ร.ต.อ.หญิง ผู้จัดท ำ
(สำวิตรี  ยืนยง)

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
12 ต.ค.64

ตรวจแล้วถูกต้อง            

ว่ำที่ พ.ต.ท.หญิง                            
(สุธำรัตน์  เกิดโต)

สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
12 ต.ค.64

- ทรำบ            

ว่ำที่ พ.ต.อ.หญิง                               
(ชวนันท์  สุวรรณบำตร์)
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม.

12 ต.ค.64



หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 43,646,178.80      
หัก รายการท่ีไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี) -                

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) 219,750.00     
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) -                

43,426,428.80        
บวก รายการท่ีไม่ปรับเพ่ิมเงินฝากคลัง(ถ้ามี)

การน าเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) 2,301,250.00   
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) -                

45,727,678.80        
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคล่ือนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 45,727,678.80      

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 00708
ส่วนราชการ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700434

ณ วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ร.ต.อ.หญิง ผู้จัดท ำ
(สำวิตรี  ยืนยง)

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
12 ต.ค.64

ตรวจแล้วถูกต้อง            

ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง                            
(สุธารัตน์  เกิดโต)

สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
12 ต.ค.64

- ทราบ            

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง                               
(ชวนันท์  สุวรรณบำตร์)
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม.

12 ต.ค.64



หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 280,750.00          
หัก รายการท่ีไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี) -            

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) -            
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) -            

280,750.00            
บวก รายการท่ีไม่ปรับเพ่ิมเงินฝากคลัง(ถ้ามี)

การน าเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) 8,700.00     
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) -            

289,450.00            
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคล่ือนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 289,450.00          

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 00770
ส่วนราชการ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700434

ณ วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ร.ต.อ.หญิง ผู้จัดท ำ
(สำวิตรี  ยืนยง)

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
12 ต.ค.64

ตรวจแล้วถูกต้อง            

ว่ำที่ พ.ต.ท.หญิง                            
(สุธำรัตน์  เกิดโต)

สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.

- ทรำบ            

ว่ำที่ พ.ต.อ.หญิง                               
(ชวนันท์  สุวรรณบำตร์)
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม.

12 ต.ค.64



หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 5,131,500.00        
หัก รายการท่ีไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี) -            

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) 269,786.59  
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) -            

4,861,713.41         
บวก รายการท่ีไม่ปรับเพ่ิมเงินฝากคลัง(ถ้ามี)

การน าเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) -            
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) -            

4,861,713.41         
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคล่ือนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 4,861,713.41        

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 00788
ส่วนราชการ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700434

ณ วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ร.ต.อ.หญิง ผู้จัดท ำ
(สำวิตรี  ยืนยง)

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
12 ต.ค.64

ตรวจแล้วถูกต้อง            

ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง                            
(สุธำรัตน์  เกิดโต)

สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.

- ทรำบ   

ว่ำที่ พ.ต.อ.หญิง                               
(ชวนันท์  สุวรรณบำตร์)
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม.


