
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบันทึกเงินยืมรองจ่าย 
การจ่ายช าระเงินยืมรองจ่าย 
และการชดใช้เงินยืมรองจ่าย 

ส าหรับโครงการศึกษาภาคพิเศษ 
 
 

 
 
 

 
  

สิงหาคม 2560 
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชกีองทนุโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิ

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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การบันทึกเงินยืมรองจ่ายเป็นการบันทึกใบแจ้งหนี้ประเภทการช าระเงินล่วงหน้า ในระบบบัญชี

เจ้าหนี้ โดยการยืมเงินรองจ่ายนั้น บุคลากรมหาวิทยาลัย 1 คน จะยืมได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น ถ้าจะ
ด าเนินการยืมเงินรองจ่ายใหม่จะต้องไม่มีสัญญาเงินยืมค้างในระบบ ดังนั้นก่อนบันทึกเงินยืมรองจ่ายต้อง
ตรวจสอบก่อนว่าผู้ยืมเงินมีสัญญาเงินยืมค้างในระบบหรือไม่ 

ตัวอย่าง น.ส.จิราภรณ์ จิรนันทสุพงษ ์ยืมเงินรองจ่าย เพ่ือใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่น 5 

กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ดังนี้ 

 
1. ประเภท การบันทึกเงินยืมรองจ่ายให้เลือกประเภทเป็นการช าระเงินล่วงหน้าเสมอ 

2. ชื่อซัพพลายเออร์ จากตัวอย่างผู้ยืมเงินคือ น.ส.จิราภรณ์ จรินันทสุพงษ์ 

3. วันที่ในใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่างวันที่ในใบแจ้งหนี้คือ 31-07-2016 

4. วันที่ในGL ตัวอย่างวันที่ในGL คือ 31-07-2016 วันที่ในใบแจ้งหนี้กับวันที่ใน GL ต้องเป็นวันเดียวกัน 

5. เลขที่ใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ AR0560Twin5/01 

6. จ านวนเงินในใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ 100,000 บาท 

7. ค าอธิบาย จากตัวอย่างคือ ยืมเงินรองจ่ายโครงการปฐมนิเทศ 

8. รายละเอียดใน [] ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ - ประเภทลูกหนี้เงินยืม จากตัวอย่างเงินยืมทั่วไป 

- รหัสหน่วยงาน (ท่ีเบิกเงิน) จากตัวอย่างคือ B02000041 

- ธนาคาร (ระบุเฉพาะกรณีจ่ายตรง) จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล 

- เลขที่บัญชีธนาคาร จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล 

  

การบันทึกเงินยืมรองจ่าย 



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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- สถานะใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญ จากตัวอย่างคือ 1 

 หมายเหตุ รายละเอียดใน [] เป็นตัวอย่างโครงการศึกษาภาคพิเศษทีต่ั้งหนี้และจ่ายช าระเอง ถ้าเป็น
โครงการศึกษาภาคพิเศษท่ีส่งเบิกกองคลัง ให้กรอกข้อมูลธนาคารและเลขท่ีบัญชีของซัพพลายเออร์ 

 กรอกข้อมูลในรายการกระจายดังนี้ 

 
9. จ านวนเงิน จากตัวอย่างกรอกจ านวนเงิน 100,000 บาท 

 
10. บัญชี ส าหรับการบันทึกเงินยืมรองจ่ายโครงการศึกษาภาคพิเศษให้ระบรุายละเอียดดังนี้ 

ผังบัญชี  10102030002 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 

แหล่งเงินทุน  2106  เงินรายได้-โครงการพิเศษ 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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ปีงบประมาณ  0000  ไม่ระบุ 

หน่วยงาน  B02000041 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) 

แผนงาน  000000  ไม่ระบุ 

ผลผลิต/กลยุทธ์ 000000  ไม่ระบุ 

กิจกรรม  020005  รุ่นที่ 5 

โครงการ  000000  ไม่ระบุ 

กองทุน  0201  กองทุนเพ่ือการศึกษา 

หมวดงบประมาณ 0000000 ไม่ระบุ 

หลักสูตร  0000000000 ไม่ระบุ 

รายวิชา  000000  ไม่ระบุ 

11. คลิกปุ่มบันทึก 

 
12. คลิกปุ่มการด าเนินการ..1 

13. เลือก  ตรวจสอบความถูกต้อง 

14. คลิกปุ่มตกลง 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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15. คลิกปุ่มการด าเนินการ..1 

16. เลือก  จัดท าบัญชี 

17. คลิกปุ่มตกลง 

 
 

สถานะของใบแจ้งหนี้แบบช าระเงินล่วงหน้าคือยังไม่ช าระ และท่ีลงบัญชี คือใช่ 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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18. พิมพ์แบบขออนุมัติยืมเงิน/ลงนามในสัญญายืมเงิน_XX 

 

 
 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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การจ่ายช าระเงินยืมรองจ่าย ส าหรับโครงการศึกษาภาคพิเศษที่ด าเนินการตั้งหนี้จ่ายช าระเอง 

มีวิธีการจ่ายช าระเงินยืมรองจ่าย ที่หน้าจอใบแจ้งหนี้ดังนี้ 

 
 
1. คลิกปุ่มการด าเนินการ..1 

2. เลือก  จ่ายเต็มจ านวน 

3. คลิกปุ่มตกลง 

 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการช าระเงิน  และดึงข้อมูลของซัพพลายเออร์ และจ านวนเงินที่ช าระมาให้

อัตโนมัติดังนี้ 

 

  

การจ่ายช าระเงินยืมรองจ่าย 



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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4. บัญชีธนาคาร จากตัวอย่างเลือก กระแสฯ|GSB|มร.บธม.(Twin Program) รุ่น5|A/C0000639567 

หมายเหตุ เลือกบัญชีธนาคารให้ตรงตามโครงการฯ ที่ปฏิบัติงาน 

5. เอกสาร คือ ช่วงของเล่มเช็คหรือชื่อของเล่มเช็คที่ได้ตั้งค่าเข้าไปในระบบ ซึ่งต้องเลือกให้ตรงเล่มที่เรา

จะด าเนินการจ่ายเงินจากตัวอย่างเช็คเล่ม Cheque_Repair  

6. เลขที่เอกสาร คือเลขท่ีเช็คที่จะใช้ด าเนินการจ่ายช าระ โดยจะข้ึนให้อัตโนมัติ ซึ่งปกติจะต้องตรงกับ

เช็คท่ีจะด าเนินการจ่าย จากตัวอย่างเช็คที่ระบบระบุให้อัตโนมัติคือ เลข 800001 

7. วันที่ช าระเงิน ระบบจะระบุวันที่ปัจจุบันให้โดยอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากตัวอย่างวันที่

ช าระเงินคือ 31-06-2016 

8. รายละเอียดใน [] ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ 

- เลขที่เช็ค จากตัวอย่างท าจ่ายช าระด้วยเช็คเลขท่ี 800001 

- จ่ายให้แก่ ไม่ต้องกรอกข้อมูล 

- แบบภ.ง.ด. จากตัวอย่างคือ ไม่ระบุ 

- ค าอธิบาย จากตัวอย่าง จ่ายเงินยืมรองจ่ายโครงการปฐมนิเทศ 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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9. คลิกบันทึก 

10. คลิกตกลงกล่องข้อความ 

 
11. คลิกปุ่มการด าเนินการ..1 

12. เลือก  จัดท าบัญชี 

13. คลิกปุ่มตกลง 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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14. พิมพ์หนังสือเสนอเพ่ือขอลงนามในเช็ค_XX และพิมพ์เช็ค 

 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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 การชดใช้เงินยืมรองจ่าย นั้นเป็นขั้นตอนที่ด าเนินการ ภายหลังจากเมื่อบุคลากรผู้ยืมเงินรอง
จ่าย ได้ด าเนินกิจกรรมในการยืมเงินเรื่องนั้นๆ เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งการชดใช้เงินยืมรองจ่าย เป็นการบันทึกใบ
แจ้งหนี้ประเภทมาตรฐานในระบบบัญชีเจ้าหนี้ 

 จากตัวอย่าง น.ส.จิราภรณ์ จิรนันทสุพงษ์ ยืมเงินรองจ่าย เพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่น 5 
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้ด าเนินการเบิกเงินเพ่ือชดใช้เงินยืม ซึ่งรายละเอียดการชดใช้เงินยืม ประกอบไป
ด้วย ค่าใช้จ่ายจากใบส าคัญรวมทั้งหมดเป็นเงิน 90,000 บาท และเหลือเป็นเงินสด จ านวน 10,000 บาท 
น าฝากเข้าบัญชีธนาคาร 

กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ดังนี้ 

 
 
1. ประเภทใบแจ้งหนี้  เป็นประเภทมาตรฐาน ซึ่งระบบจะระบุให้โดยอัตโนมัติ 

2. ซัพพลายเออร์ กรอกข้อมูลชื่อผู้ยืมเงิน 

3. คลิกปุ่มตกลง 

 หมายเหตุ กล่องข้อความหมายเหตุ ถ้าซัพพลายเออร์ที่เรากรอกนั้นได้เคยท าใบแจ้งหนี้ประเภทการ

ช าระเงินล่วงหน้า และยังไม่ได้ด าเนินการชดใช้ในระบบ ระบบจะมีกล่องข้อความแจ้งเตือน 

  

การชดใช้เงินยืมรองจ่าย 



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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4. วันที่ในใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่างวันที่ในใบแจ้งหนี้คือ 15-08-2016 

5. วันที่ในGL ตัวอย่างวันที่ในGL คือ 15-08-2016 วันที่ในใบแจ้งหนี้กับวันที่ใน GL ต้องเป็นวันเดียวกัน 

6. เลขที่ใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ 60Twin5/02 

7. จ านวนเงินในใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ 100,000 บาท 

8. ค าอธิบาย จากตัวอย่างคือ ชดใช้ยืมเงินรองจ่ายโครงการปฐมนิเทศ 

9. รายละเอียดใน [] ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ 

- ประเภทลูกหนี้เงินยืม ไม่ต้องระบุ 

- รหัสหน่วยงาน (ท่ีเบิกเงิน) จากตัวอย่างคือ B02000041 

- ซัพพลายเออร์(กรณีโอนสิทธิ์) 

- ธนาคาร (ระบุเฉพาะกรณีจ่ายตรง) จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล 

- เลขที่บัญชีธนาคาร จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล 

- สถานะใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญ จากตัวอย่างคือ 1 

หมายเหตุ รายละเอียดใน [] เป็นตัวอย่างโครงการศึกษาภาคพิเศษท่ีตั้งหนี้และจ่ายช าระเอง ถ้า

เป็นโครงการศึกษาภาคพิเศษที่ส่งเบิกกองคลัง ให้กรอกข้อมูลซัพพลายเออร์(กรณีโอนสิทธิ์) คือ

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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กรอกข้อมูลในรายการกระจายดังนี้ 

 
ในการกรอกข้อมูลในรายกระจายนั้นจะกรอกจ านวนเงินตามใบส าคัญและจ านวนเงินสดที่เหลือ 

10. จ านวนเงิน กรอกจ านวนเงินตามใบส าคัญจากตัวอย่างคือ 90,000 

 
11. บัญชี ยอดจ านวนเงินตามใบส าคัญให้ระบุข้อมูลทั้ง 12 Segment ตามงบประมาณท่ีได้รับ จาก

ตัวอย่าง งบประมาณที่ใช้ระบุดังนี้ 

ผังบัญชี  50106000005 ค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ือการด าเนินงาน 

แหล่งเงินทุน  2106  เงินรายได้-โครงการพิเศษ 

ปีงบประมาณ  2560  ปี 2560 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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หน่วยงาน  B02000041 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) 

แผนงาน  010102  งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต/กลยุทธ์ 010002  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

กิจกรรม  020005  รุ่นที่ 5 

โครงการ  90000000001 โครงการปฐมนิเทศ 

กองทุน  0201  กองทุนเพ่ือการศึกษา 

หมวดงบประมาณ 90000000001 งบรายจ่ายอื่น 

หลักสูตร  90000000001 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

รายวิชา  000000  ไม่ระบุ 

 
12. จ านวนเงิน กรอกจ านวนเงินที่เหลือเป็นเงินสดและน าฝากธนาคารจากตัวอย่างคือ 10,000 บาท 

 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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13. บัญชี ยอดจ านวนเงินเหลือที่น าฝากเข้าธนาคารนั้น ให้ระบุข้อมูลได้แก่ ผังบัญชี,แหล่งเงินทุน, 

หน่วยงาน, กิจกรรม, กองทุน  

ผังบัญชี  10101910607 เผื่อเรียก|GSB|มร.บธม.(Twin Program) รุ่น5|A/C020211538697 

แหล่งเงินทุน  2106  เงินรายได้-โครงการพิเศษ 

ปีงบประมาณ  0000  ไม่ระบุ 

หน่วยงาน  B02000041 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) 

แผนงาน  000000  ไม่ระบุ 

ผลผลิต/กลยุทธ์ 000000  ไม่ระบุ 

กิจกรรม  020005  รุ่นที่ 5 

โครงการ  000000  ไม่ระบุ 

กองทุน  0201  กองทุนเพ่ือการศึกษา 

หมวดงบประมาณ 0000000 ไม่ระบุ 

หลักสูตร  0000000000 ไม่ระบุ 

รายวิชา  000000  ไม่ระบุ 

 
14. เมนูเครื่องมือ เลือกตรวจสอบเงินทุน 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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15. คลิกตกลง เมื่อใบแจ้งหนี้ผ่านการตรวจสอบเงินทุนแล้ว 

 

 
 

16. คลิกปุ่มการด าเนินการ..1 เพื่อจะด าเนินการชดใช้เงินยืม 

17. เลือก  ใช้/ไม่ใช้การช าระเงินล่วงหน้า 

18. คลิกปุ่มตกลง 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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19. หน้าจอใช้/ไม่ใช้การช าระเงินล่วงหน้า เลือก  ใช้  โดยเลขท่ีสัญญายืมจะขึ้นให้โดยอัตโนมัติ 

20. คอลัมน์จ านวนเงินที่น ามาใช้ กรอกจ านวนเงินที่จะชดใช้ในครั้งนี้ คือ 100000 

21. คลิกปุ่ม ใช้/ไม่ใช้ 

 



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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ปิดหน้าจอใช้/ไม่ใช้การช าระเงินล่วงหน้า 

 
22. คลิกปุ่มการด าเนินการ..1 

23. เลือก  ตรวจสอบความถูกต้อง 

24. คลิกปุ่มตกลง 

 
25. คลิกปุ่มการด าเนินการ..1 

26. เลือก  จัดท าบัญชี 

27. คลิกปุ่มตกลง 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกเงินยืมรองจ่าย-จ่ายช าระ-ชดใช้เงินยืม (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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28. พิมพ์แบบขออนุมัติใช้ใบส าคัญชดใช้เงินยืม/จ่ายเงิน_XX 


