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หรือใช้เม้าส์ค

พพลายเออร์ จ
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ปรากฏให้อัตโน

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

1

อร์ในระบบบญั

ช่ือซัพพลายเอ

คลิกช่องถัดไป

จะปรากฏให้อั

ก็จะปรากฏให้อ
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ระบุรายละเอี

เจ้าหนี้ (AP)

4 / 67

การกาํหนดรปู

ภายในหน่วยง

้กับซพัพลายเ

บบเรียกว่า In

อียดข้อ 11-15

ปแบบของเลข

าน จากตัวอย

ออร์ 

voice Descr

5 

ที่ใบแจ้งหน้ีน้ั

ย่างเลขใบแจ้ง

riptive FlexF

 

น้ันมี

งหน้ี คือ 

 

 

 
Field 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

11. 

11.1 

ในช่อ

11.2 

 

ารพัฒนาระบบงบ
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่าเพ่ิม 

ารกระจาย เพื

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

) : คอลัมน์จํา

ายการเท่ากับจ

งหน้ีมีภาษีมูล

พ่ือเข้าไปบันทึ

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

2

านวนเงิน ป้อน

จํานวนเงินใน

คา่เพ่ิม (7%)

ทกึข้อมูลแหล่ง

เจ้าหนี้ (AP)

1 / 67

นจํานวนเงิน โ

ระดับใบแจ้งห

จํานวนเงินใน

งที่มาของงบป

โดยใบแจ้งหน้ี

หน้ี 

นระดับรายกา

ประมาณที่ได้รั

น้ีทีไ่ม่มภีาษีมลู

ารป้อนจํานวน

รับการจัดสรร

 

ลค่าเพ่ิม

นเงินไม่

 

ร 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

19. 

20. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

จํานวนเงิน (ร

รายการ 

บัญชี : แหล่ง

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

การ
ระดับรายการ

ทีม่าของงบป

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

รบันทึกข้อมูล
กระจาย): คอ

ระมาณที่ได้รั

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

2

ลใบแจ้งหนี้ระ
อลมัน์จํานวนเ ิ

ับจัดสรร หรอื

เจ้าหนี้ (AP)

2 / 67

ะดับรายการก
เงิน ป้อนจํานว

อข้อมลูบัญชี ท

กระจาย 
วนเงินเท่ากับจ

ทั้งหมด 15 เซ

จํานวนเงินใน

ซกเมนต์ โดยค

 

นระดับ

 
คลิก  

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

21. 

 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ระบุข้อมูลบัญ

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

เซกเมนต์ท

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ญชี ทั้งหมด 1

ที่1 รหัสบ

ที่2 แหลง่

ที่3 ปีงบป

ที่4 หน่วย

ที่5 หน่วย

ที่6 กลยุท

ที่7 แผนง

ที่8 ผลผลิ

ที่9 กิจกร

ที่10 โครงก

ที่11 รายก

ที่12 กองท

ที่13 งบปร

ที่14 หลักส

ที่15 รายวิ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

5 เซกเมนต์ โ

บัญชี 

งเงินทุน 

ประมาณ 

ยงาน 

ยงานย่อย 

ทธ์  

งาน  

ลติ  

รรม  

การ 

การ  

ทุน  

ระมาณ 

สตูร 

ชา  

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

2

โดยรายละเอีย

5105

2101

2559

2019

0000

000

0107

0000

0103

0000

000

0101

2020

0000

0000

เจ้าหนี้ (AP)
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ยดของงบประ

503020002 

1  

9  

99  

00  

 

701  

000  

306  

00000000 

 

1  

0300 

00000 

0000 

ะมาณจากตัวอ

วัสดุห

เงินรา

ปี 25

สํานัก

ไม่ระ

ไม่ระ

งานบ

ไม่ระ

บริหา

ไม่ระ

ไม่ระ

กองท

วัสดุ 

ไม่ระ

ไม่ระ

อย่างมีดังน้ี 

หนังสือใช้ไป 

ายได้-มร 

559 

กงานอธิการบ

ะบุ 

ะบุ 

บริหารมหาวิท

ะบุ 

ารการจัดการ

ะบุ 

ะบุ 

ทุนทั่วไป 

ะบุ 

ะบุ 

 

บดี 

ทยาลัย 

ทั่วไป



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

22. 

23. 

23.1 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

คลิกปุ่มตกลง

คลิกปุ่มบันทึก

ปิดหน้าจอรา

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

งเมื่อป้อนข้อมู

ก  

ายการกระจาย

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

มูลบัญชีครบทุ

ย 

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

2

กเซกเมนต์ 

เจ้าหนี้ (AP)
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โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

24. 

25. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

เมนูปฏิบัติกา

ปรากฏกล่องข

หมายเหตุ  ถ้

ระดับรายการ

งบประมาณห

รายละเอียดก

ว่า มีงบประม

ขั้นตอ

ตรวจสอบว่าข

จัดทําบัญชี 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ร -> ตรวจสอ

ข้อความการตั

้าตรวจสอบเงิ

รกระจายในส่ว

หรือไม่  ถ้าข้อ

การสํารองและ

มาณคงเหลือเท

อนหลังจากตร

ข้อมูลที่บันทึก

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

อบเงินทุน เพ่ือ

ตัดสินใจ แสด

นทุนและมีเงิน

วนข้อมูลบัญชี

มลูบัญชีกรอก

ะใช้จ่าย หรือร

ท่าใด 

วจสอบเงินทุน

กในใบแจ้งหน้ี

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

2

อตรวจสอบว่า

งใบแจ้งหน้ีที่

นทนุคงเหลือไ

ชีว่ากรอกข้อมู

กถูกต้อง  ลําด

รายงานงบปร

นผ่านแล้วใหพิ้

น้ีน้ันถูกต้องหรื

เจ้าหนี้ (AP)
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ามีเงินงบประ

ผ่านการตรวจ

ไม่เพียงพอให้

มูล 15 เซกเมน

ดับสุดท้ายให้ไ

ระมาณสรุปกา

พิมพ์ “RU-หน

รือไม่ก่อนดําเนิ

มาณเพียงพอ

จสอบเงินทุน ค

 
ห้กลับไปตรวจส

นต์ ถูกต้องตา

ไปรันรายงานง

ารสํารองและใ

นังสืออนุมัติเบิ

นินการตรวจส

อหรือไม่ 

คลิกปุ่มตกลง

สอบการป้อน

ามที่ได้รับการ

งบประมาณ

ใช้จ่าย เพ่ือตร

บิกเงิน/ต้ังเจ้าห

สอบความถูกต

 

 
 

นข้อมูลที่

จัดสรร

รวจสอบ

หน้ี” เพ่ือ

ต้องและ



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

 
 

26. 

27. 

28. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

เมนู มุมมอง 

คําขอ 

คลิกปุ่มส่งคํา

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ขอใหม ่

ก

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

 

ารพิมพ์หนงั

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

2

งัสืออนุมัติเบ

เจ้าหนี้ (AP)

6 / 67

บิกเงิน/ตั้งเจจ้าหนี้

 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

29. 

30. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

คลิกปุ่มตกลง

คลิก  เพ่ือ

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ง (ระบบจะDe

เลือกช่ือรายง

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

efault ค่าคําข

านที่จะสั่งพิม

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

2

ขอหน่ึงรายกา

มพ์ 

เจ้าหนี้ (AP)

7 / 67

าร ไม่ต้องเปลีย่นแปลง) 

 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

31. 

 

32. 

33. 

 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

เลือก “RU-ห

ระบุพารามิเต

หน้ีโดยคลิก 

หมายเหตุ พา

คลิกปุ่มตกลง

 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

หนังสืออนุมัติเ

ตอร์เลขที่ใบแจ

 จากตัวอย่

ารามิเตอร์ XC

ง 

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

บิกเงิน/ต้ังเจา้

จ้งหน้ีที่ต้องกา

ย่างระบุพารามิ

CUST_OU ไม

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

2

าหน้ี” 

ารพิมพ์ โดยก

มิเตอร์เลขที่ใบ

ม่ต้องเปลี่ยนแ

เจ้าหนี้ (AP)

8 / 67

การป้อนเลขที่

บแจ้งหน้ีโดยก

แปลงค่า ใหใ้ช้

ใบแจง้หน้ี หรื

การป้อน 5900

้ค่าทีร่ะบบระ

รือเลือกเลขที่ใ

001 

บุให้อัตโนมัติ

 

 

ใบแจ้ง

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

34. 

35. 

36. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

คลิกปุ่มส่ง 

คลิกปุ่ม“เรียก

คลิกปุ่มดูเอาต

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

กข้อมูลล่าสุด

ต์พุต 

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

” เฟส มีสถาน

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

2

นะสมบูรณ์ แ

เจ้าหนี้ (AP)
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ละสถานะปกติ 

 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

3

เจ้าหนี้ (AP)

0 / 67

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

ตรวจ

วันที่,

ให้ถูก

37. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

เอาต์พุตที

จสอบความถูก

 ส

 จั

 ส

 ส

ใ

ข้อมูลบัญชีทั้ง

กต้องก่อน  แล

การดําเนินกา

บันทึก 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ที่ได้ หนังสืออน

กต้อง และจัดท

สถานะ : ไม่เค

จดัทําบัญชี : ไ

ส่วนหัว : พิมพ

ส่วนท้ายเอกส

ให้ดําเนินการต

ั้ง 15 เซกเมน

ละถ้าข้อมูลใน

าร...1 : คลิกปุ่

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

นุมัติเบิกเงิน/ต

ทําบัญชีมีดังน้ี

คยตรวจสอบ

ไม่ 

พ์ร่าง หนังสืออ

สารว่างไม่มีช่อ

ตรวจสอบราย

ต์, จํานวนเงิน

นใบแจ้งหน้ีถกู

ปุมการดําเนินก

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

3

ต้ังเจ้าหน้ี มีร

น้ี 

อนุมัติเบิกเงิน

องให้ลงนาม 

ยละเอียดของใ

น ว่าถูกต้องห ื

กต้องให้ดําเนิน

การ .. 1 เพ่ือ

เจ้าหนี้ (AP)

1 / 67

ายละเอียดสํา

น/ต้ังเจ้าหน้ี 

ใบแจ้งหน้ีได้แ

รือไม่  ถ้าข้อม

นการตรวจสอ

ดําเนินการตร

าคัญทีแ่สดงว่า

แก่ ช่ือซัพพลา

มูลดังกล่าวไม่

บความถูกต้อ

รวจสอบความ

ายังไม่ได้ดําเนิ

ายเออร์,เลขที่

ม่ถูกต้องให้กลั

องและจัดทําบั

มถูกต้องใบแจ้ง

 

นินการ

เอกสาร,

ับไปแก้ไข

บัญชีต่อไป 

งหน้ีที่ได้

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

38. 

39. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

เลือก  ตร

คลิกปุ่ม ตกล

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

รวจสอบความ

ง 

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ถูกต้อง 

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

3

เจ้าหนี้ (AP)

2 / 67

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

 

40. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ใบแจ้งหน้ี

คลิกปุ่มการดํ

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

น้ีที่ดําเนินการต

ําเนินการ … 

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ตรวจสอบควา

1 เพ่ือจัดทําบั

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

3

ามถูกต้องแล้ว

บัญชี ส่งข้อมูล

เจ้าหนี้ (AP)
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ว สถานะจะเป

ลบัญชีไประบบ

ปลี่ยนเป็น ตร

บบัญชีแยกปร

รวจสอบแล้ว 

ระเภท 

 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

41. 

42. 

 

43. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

เลือก  จดั
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หน้ีที่ดําเนินกา

ดําเนินกา

รณ์ ตามหวัขอ้

36) 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

น้ีที่ดําเนินการต

ารจัดทําบัญชีแ

รพิมพ์หนังสือ

อการพิมพ์หนั

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ตรวจสอบควา

แล้ว สถานะที่

ออนุมัติเบิกเงิน

ังสืออนุมัติเบิก
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R12) ระบบบัญชเี

3

ามถูกต้องแล้ว

ที่ลงบัญชีจะเป

น/ต้ังเจ้าหน้ี เ

กเงิน/ต้ังเจ้าห

เจ้าหนี้ (AP)

5 / 67

ว สถานะจะเป

ปลี่ยนเป็น ใช่
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ลักษณะ 3 มิติ มห
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นการจั

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
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4 การ
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3

รทําใบ
จัดจ้าง

เจ้าหนี้ (AP)

7 / 67

บแจ้งห
ง (แบ

หนี้ 
บจับคคูู่ PO)
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นาวิเก
 
 
จํากดั
อธิกา
รวมภ
 

 
1. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

 

กเตอร์ ระบบ

ด โดยเบิกจ่าย
ารบดี แผนงาน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 ขั

ประเภท : ปร

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

บัญชีเจ้าหน้ี :
ตัวอย่างที่2 ก
เบิกเงินซื้อวัส

ยจากงบประม
นบริหารมหาวิ
ม และมีภาษีหั
หมายเหตุ เล
ขั้นตอนในการ

ระเภทใบแจ้งห

4 การทําใ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

: ใบแจ้งหน้ี 
การทําใบแจ้งห
สดุคอมพิวเตอ
าณรายจ่ายจา
วิทยาลัย กอง
หัก ณ ที่จ่าย 1
ขที่ใบรับสินค้
รบันทึกข้อมูลใ

 การบ

หน้ีเลือก มาต

 

ใบแจ้งหนี้ผ่

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

3

รายการบัน
หน้ีที่ผ่านการ
อร์ จํานวน 2 ร
ากรายได้ ประ
ทุนทั่วไป งบว

1% 
ค้าจากระบบจั
ใบแจ้งหน้ีแสด
บันทึกข้อมูลใ

ตรฐาน ซึ่งระบ

ผ่านการจัดซ้ื

เจ้าหนี้ (AP)
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จัดซือ้จัดจ้าง 
รายการ จ่ายใ
ะจําปีงบประม
วัสดุ รวมเป็น

จดัซื้อจัดจ้าง คื
ดงตามลําดับห
ใบแจ้งหนี้ระด

 

บบจะระบุใหอั้

ซ้ือจัดจ้าง (แ

จ้งหน้ี 
(แบบจับคู่ PO
ให้ บริษัท สม
มาณ พ.ศ. 25
เงิน 33,758.5

คือ 92602019
หมายเลขในภ
ดับใบแจ้งหนี้

อัตโนมัติ 

แบบจับคู่ PO

O) 
มาร์ทคอม เซอ
559 ของสํานัก
50 บาท ซึ่งเป็

99002 
ภาพมดัีงน้ี 
นี ้ 

O) 

 

อร์วิส 
กงาน
ป็นราคา
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3. 

 

4. 

 

5. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ซัพพลายเออร

เลขที่ซัพพลา

 หมายเหตุ

ก่อนก็ได้ แล้ว

พลายเออร์แล

พลายเออร์แล

สาขาซัพพลา

ปรากฏให้อัตโ

หมายเหตุ ถ้า

พลายเออร์จะ

หน่วยงานที่บั

วันที่ในใบแจ้ง

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ร์ : คือผู้มสีิทธิ

ยเออร์ : เลขที

ตุ สามารถเลือ

วคลิกปุ่มTab 

ละช่ือสาขาซพั

ละช่ือสาขาซพั

ยเออร์ : เมื่อร

โนมัติ 

าซพัพลายเออ

ะไม่ปรากฏ จะ

บันทึกใบแจ้งห

งหน้ี : วันที่ใน

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ธิรบัเงินค่าสิน

ทีซ่พัพลายเออ

กป้อนข้อมูลชื

หรือใช้เม้าส์ค

พพลายเออร์ จ

พพลายเออร์ก็

ระบุช่ือซัพพล

ร์รายที่ยังไม่ไ

ะสามารถบันทึ

หน้ี 

นการบันทึกใบ

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

3

นค้าและบริกา

อร์ในระบบบญั

ช่ือซัพพลายเอ

คลิกช่องถัดไป

จะปรากฏให้อั

ก็จะปรากฏให้อ

ลายเออร์หรือเ

ได้เพ่ิมช่ือสาขา

ทกึใบแจ้งหน้ีต

บแจง้หน้ี รูปแ

เจ้าหนี้ (AP)
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ญชี 3 มิติ 

ออร์หรือเลขที่

ป โดยถ้าป้อนชื

อัตโนมัติ หรือ

อัตโนมัติเช่นกั

เลขทีซ่ัพพลาย

าให้กับหน่วยง

ต่อได้น้ัน ต้อง

บบในการป้อ

ซัพพลายเออ

ช่ือซัพพลายเอ

ถ้าป้อนเลขทีซ่

กัน 

ยเออร์ ช่ือสาข

งานที่บันทึกใบ

ดําเนินการเพิ

นข้อมูลเป็นค ิ

ร์ อย่างใดอย่

ออร์ก่อน เลข

ซัพพลายเออร

ขาซัพพลายเอ

บแจ้งหน้ี ช่ือส

พ่ิมช่ือสาขาให้

คริสตศกัราช 

 

 

 
างหน่ึง

ทีซ่ัพ

ร์ ช่ือซัพ

ออร์จะ

 
สาขาซัพ

้กับ
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วันที่ในGL : ร

วันที่ในใบแจ้ง

เลขที่ใบแจ้งห

ดังน้ีคือ ปีงบป

59PO0001 

จํานวนเงินใน

คําอธิบาย : ร

ช่องว่างใต้ [ ]

ให้คลิกที่ช่องว

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ระบบจะปราก

งหน้ี 

หน้ี : คือเลขที่

ประมาณ+”P

นใบแจ้งหน้ี : คื

ระบุคําอธิบาย

] : เครื่องหมา

ว่างใต้เครื่องห

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

กฏให้อัตโนมติั

ของเอกสารใบ

PO”+เลขที่คมุ

คือจํานวนเงิน

ยเรื่องที่ทําใบแ

ายวงเล็บเหลีย่

หมาย [ ]  เพ่ือ

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

4

ติหลงัจากด้ป้อ

บแจ้งหน้ี ซึ่งก

มเอกสารภายใ

นสุทธิที่จ่ายให้

แจ้งหน้ี 

ยม หรือในระบ

อระบุรายละเอี

เจ้าหนี้ (AP)
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บบเรียกว่า In

อียดตามข้อ 1

แจ้งหน้ีแล้ว โด

ปแบบของเลข

จากตัวอย่างเ

ออร์ 

voice Descr

11-15 

ดยจะเป็นวันที
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riptive FlexF

 

ที่เดียวกับ
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ค้นหาด้วยช่ือ
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คลิกปุ่มค้นห
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น : หน่วยงาน

อหน่วยงานหรื

ครื่องหมาย %

า 

ารเงินและบัญชีกอ
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นที่เบิกเงิน 

รือค้นหาด้วยร

% ด้วยส่วนหนึ
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รหัสหน่วยงาน

น่ึงส่วนใดของค

เจ้าหนี้ (AP)
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น(กรณีที่ทราบ

คําว่าสํานักงา

บรหัสหน่วยงา

นอธิการบดี คื

 

าน) จากตัวอย

คือ “บดี”เป็น

 

 
ย่างค้นหา

นต้น 
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คลิกเลือก 20
คลิกปุ่มตกลง

ธนาคาร(ระบุ

ธนาคาร 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

0199 สํานักงา
ง 

เฉพาะกรณีจ่

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
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านอธิการบดี 

ายตรง) : ป้อน

 

องทุน 
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นข้อมูลธนาค

เจ้าหนี้ (AP)
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คลิกปุ่มตกลง

เลขที่บัญชีธน

โดยป้อนข้อมู

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

รของซัพพลาย
ง

นาคาร(กรณีจา่

ลเลขที่บัญชีเ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ยเออร์ 

ายตรง) : ป้อน

ป็นตัวเลขทั้งห
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เจ้าหนี้ (AP)

3 / 67

นาคารของซัพ
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สถานะใบเสร็

หน่วยงานเจา้

จัดทําใบแจ้งห

เลือกสถานะใ
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ป
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ร็จรับเงิน/ใบสํ

าของงบประม

หน้ี คลิก  

ใบเสร็จรับเงิน

ร็จรับเงิน/ใบสํ

มีครบ  คือเอก

ประกอบการเ

มีบางส่วน  คือ

ประกอบการเ
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-Business Suite 

สาํคัญ : การบัน

าณจะเป็นผูบั้

เพ่ือเลือกสถา

น/ใบสําคัญ 

สาํคัญรับเงิน ดั

กสารการต้ังหน

บิกจ่ายและผู้

อเอกสารการต

บิกจ่ายไม่ครบ
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น้ีมีใบเสร็จรับ

้มสีิทธิรับเงินล

ต้ังหน้ีมีใบเสร็

บถ้วน 
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คัญรับเงินของ
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ญรับเงินของผูม้

ว้ครบถ้วน 

ําคัญรับเงินขอ

ผู้มีสิทธิรบัเงิน

บเงิน ในขั้นตอ

้มีสิทธิรับเงินแ

องผู้มีสิทธิรับ

 

น 

อนการ

 

แนบ

เงินแนบ



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

15. 

16. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

 ไ

ป

 ไ

ป

คลิกปุ่มตกลง

กลุ่มการหักภ

หมายเหตุ เลื

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ไม่มี  คือเอกส

ประกอบการเ

ไม่สมบูรณ ์ คื

ประกอบการเ

ง 

ภาษี ณ ที่จ่าย 

อกกลุ่มการหั

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

สารการต้ังหน้ีไ

บิกจ่าย 

อเอกสารการ

บิกจ่ายครบถ้

: เลือก “WH

ักภาษี ณ ที่จ่

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

4

ไม่มีใบเสร็จรับ

รต้ังหน้ีมีใบเสร็

้วนแต่ผู้มีสทิธิ

HT1%” สําหรั

าย เฉพาะเรื่อ

เจ้าหนี้ (AP)
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บเงิน/ใบสําคัญ

ร็จรบัเงิน/ใบส

ธิรบัเงินลงลาย

รับกลุม่การหกั

องเบิกเงินที่ต้อ

ญรับเงินของผู้

สาํคัญรับเงินข

ยมือช่ือไว้ไม่คร

กภาษี ณ ที่จา่

องมีภาษีหัก ณ

ผูม้ีสิทธิรับเงิน

ของผู้มีสิทธิรับ

รบถ้วน 

าย 1 %  

ณ ที่จ่าย 

 

แนบ

บเงินแนบ

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

16.1 

16.3 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

พิมพ์ “%” ใ

เลือกช่ือกลุม่

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ในช่องค้นหา 

มการหักภาษี ณ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

 

ณ ที่จ่าย 1% 

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

4

 “WHT”

เจ้าหนี้ (AP)
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 1

 
 1

 

16.2 คลิกปุ่มค

16.4 คลิกปุ่มต

ค้นหา 

ตกลง 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

17. 

18. 

19. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

คลิกปุ่มจับคู ่

หมายเหตุ ขัน้

จัดซื้อจัดจ้าง 

หน้าจอค้นหา

คลิกปุ่มค้นหา

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

เพ่ือค้นหาใบร

นตอนการจับคู

(แบบไม่จับคู่

าใบรับสินค้าเพื

า 

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

รับสินค้าและจ

คู่เป็นขั้นตอนที

PO) 

พ่ือจับคู่ เลขที

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

4

จับคูจ่ากระบบ

ที่เพ่ิมเติมและ

ที่ใบรบัสินค้า 

เจ้าหนี้ (AP)
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บจัดซื้อจัดจ้า

ะแตกต่างไปจ

: ป้อนเลขที่ใบ

ง 

ากการทําใบแ

บรับสินค้าจาก

แจ้งหน้ีไม่ผ่าน

กระบบจัดซื้อจ

 

นการ

 
จ้าง 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

ในระ
 

 
 
ส่งขอ

จะใช้ใ

ให้กับ

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

เมื่อคลิกปุ่มค้
บบจัดซื้อจัดจ้
 

ให้กลับไป
องคืนในระบบ
 เลขที่ใ

- เคยจับ

้ใบแจ้งหน้ีใบเ

- เคยจับ

บใบแจ้งหน้ีที่ไ

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ข้อสังเก
้นหา ถ้าเลขที
จา้งแล้วระบบ

ปตรวจสอบเลข
บจัดซื้อจัดจ้าง
ใบรับสินค้าน้ัน

บคู่ทําใบแจ้งห

เดิมหรือใช้ใบแ

บคู่ทําใบแจ้งห

ได้ยกเลิก 

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

กตและการแก
ทีใ่บรับสินค้าที
จะแสดงข้อค

ขทีใ่บรับสินค้
แล้วหรือไม่ แ
นเคยจับคู่แล้ว

หน้ีไว้แล้ว และ

แจ้งหน้ีใบใหม

หน้ีแล้วและได้

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

4

ก้ปัญหาเม่ือไ
ที่ค้นหาน้ันได้เ
วามดังน้ี 

้าหมายเลขน้ัน
และดําเนินการ
ว ให้กลับไปตร

ะนําใบรับสนิค้

ม่ ให้ดําเนินกา

้ดําเนินการยก

เจ้าหนี้ (AP)
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ไม่สามารถจับ
คยจับคู่รายก

นว่าได้เคยจับค
รแก้ปัญหาใน
รวจสอบใบแจ้

ค้าเลขน้ันมาจั

ารยกเลิกใบแจ

กเลิก แต่ไม่ได้

บคู่ใบรับสินค้า
ารรับสินค้าไป

คู่แล้ว หรือเล
แต่ละกรณีดัง
จง้หน้ีที่ได้จับคู

ับคู่ทําใบแจ้งห

จ้งหน้ีที่ไม่ต้อง

้จัดทําบัญชี ให

าได้ 
ปแล้วหรือได้ส

ขที่ใบรับสนิค้
งน้ี 
คู่ไว้  

หน้ีใหม่อีกครั้ง

งการ 

ห้แก้ไขโดยจัด

 

สง่ของคืน

ค้าน้ันได้

ัง เลือกว่า

ดทําบัญชี

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

ผลกา

20. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

 เลขที่ใ

จ้างให

ารค้นหาใบรบั

จับคู่โดยคลิก 

หมายเหตุ ปริ

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ใบรับสินค้าน้ัน

หม่ แล้วจงึนําใ

บสินค้าเพ่ือจบั

คอลัมน์ต

ริมาณในใบรับ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

นได้ส่งของคืนใ

ใบรับสินค้าให

คู่แสดงหน้าจ

ตรงกัน ในแต่ล

บสนิค้าที่จะดํา

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

4

นในระบบจัดซื้

หม่มาทําใบแจง้

จอจับคู่กับราย

ละแถวรายกา

าเนินการจับคู่

เจ้าหนี้ (AP)
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้อจัดจ้าง ใหดํ้

งหน้ี 

ยการรับสินค้า

รทีม่าจากระบ

น้ัน ออกบิล แ

ําเนินการรับสิ

ดังภาพข้อ20

บบจัดซื้อจัดจ้

และ ส่งคืนแล้

สนิค้าในระบบ

0 

้าง จนครบ 

ลว้ ต้องมีค่าเป็

 

บจัดซื้อจัด

 

ป็น 0  

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

20.1 

20.2 

21. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

คลิก  แถ

คลิก  แถ

คลิกปุ่มจับคู ่

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

วที1่ ปริมาณใ

วที2่ ปริมาณใ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ในใบแจ้งหน้ี 

ในใบแจ้งหน้ี 

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

5

32 ราคาต่อห

1 ราคาต่อหน

เจ้าหนี้ (AP)
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หน่วย 950 จํา

น่วย 1150 จํา

านวนท่ีเงินทีต่

านวนที่เงินที่ต

ตรงกัน 30,40

ตรงกัน 1,150

 

00 

 
0 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

22. 

 

เงินที่

 

ข้อมูล

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

กลับสู่หน้าจอ

หมายเหตุ เมื่

แท็บ 1 ทัว่ไป

การทําใบ

ลทีแ่สดงมาจา

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

อเวิร์กเบนซ์ใบ

อจับคู่รายการ

ปที่ได้ภายหลัง

แจ้งหน้ีผ่านก

ากระบบจัดซื้อ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

บแจ้งหน้ี คลิก

รรับสินค้าแล้ว

จากการจับคู่

การบันทึกข้
ารจัดซื้อจัดจา้

อจัดจ้างโดยอั

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

5

แทบ็ 2 รายก

วจํานวนเงินใน

ยอดรวม=31

ขอ้มูลใบแจ้งห
าง (แบบจับคู่

ัตโนมัติ แสดง

เจ้าหนี้ (AP)
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การ เพ่ือดูราย

นใบแจ้งหน้ี=3

1,550.00 ซึ่งยั

หนี้ระดับรายก
PO) ไมต้่องบั

งดังภาพด้านล

ละเอียดการจั

33,758.50 เป

ยังไม่ตรงกัน 

การ 
บันทึกข้อมูลใบ

ล่าง 

จบัคู่ 

ปรียบเทียบกับ

บแจ้งหน้ีระดับ

 

บจํานวน

 

บรายการ 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

23. 

การทํ

เมื่อจั

เมื่อค

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

คํานวณภาษี 

หมายเหตุ ระ

ทาํใบแจ้งหน้ีแ

ับคู่รายการรับ

ลิกปุ่มคํานวณ

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

: คลิกปุ่มคําน

ะบบจะคํานวณ

บบผ่านการจั

บสินค้า ภาษมีู

ณภาษีแล้วจะเ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

นวณภาษี เพ่ือ

ณภาษีให้น้ัน ต้

ัดซื้อจัดจ้างน้ัน

มูลค่าเพ่ิม 7%

เกิดรายการป

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

5

อคํานวณภาษีม

ต้องระบุ “ภา

ั้น ภาษีมูลคา่เ

% จึงปรากฏโด

ระเภทภาษีขึ้น

เจ้าหนี้ (AP)
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มูลค่าเพ่ิม สํา

ษี-7%” ที่คอ

เพ่ิม 7% ได้ระ

ดยอัตโนมัติ 

น ซึ่งเป็นราย

หรับเรื่องที่คดิ

ลัมน์รหัสการ

ะบุมาต้ังแต่ระ

การภาษีมูลค่า

ดภาษีมูลค่าเพิ

รจัดประเภทภ

ะบบจัดซื้อจัด

าเพ่ิม 

 

พ่ิม 7% 

าษี ซึ่ง

จ้างแล้ว 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

จากร

 

24. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

การบันทึกข้อ

ระบบจัดซื้อจดั

คลิกปุ่มการดํ

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

การ
อมูลใบแจ้งหน้ี

ดจ้าง โดยสาม

ําเนินการ...1 

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

รบันทึกข้อมูล
น้ีระดับรายการ

มารถดูรายละเ

เพ่ือตรวจสอบ

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

5

ลใบแจ้งหนี้ระ
รกระจาย ผู้ใช

เอียดในระดับ

บความถูกต้อ

เจ้าหนี้ (AP)
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ะดับรายการก
ช้งานไม่ต้องก

บรายการกระจ

ง 

กระจาย 
รอกข้อมูล ข้อ

จายได้ ข้อมูลแ

อมูลทีแ่สดงเป็

แสดงดังภาพด

 

ป็นข้อมูล

ด้านล่าง 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

25. 

26. 

ใ

27. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

เลือก  ตรว

คลิกปุ่ม ตกล

ใบแจ้งหน้ีที่ดํ

คลิกปุ่มการดํ

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

วจสอบความถู

ง 

ําเนินการตรว

ําเนินการ...1 

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ถูกต้อง 

วจสอบความถู

เพ่ือจัดทําบัญ

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

5

ถูกต้องแล้ว สถ

ญชี 

เจ้าหนี้ (AP)
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ถานะจะเปลี่ยยนเป็น ตรวจสสอบแล้ว 

 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

28. 

29. 

30. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

เลือก  จดั

คลิกปุ่มตกลง

คลิกปุ่มตกลง

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ดทําบัญชี 

ง 

ง เมื่อแสดงขอ้

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

อความจัดทําก

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

5

การลงบัญชีเส

เจ้าหนี้ (AP)
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ร็จสมบูรณ ์

 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

ใ

หน้ีทีด่

 

31. 

เจ้าหน

 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ใบแจ้งหน้ีที่ดํ

ดําเนินการจดั

พิมพ์หนังสืออ

หมายเหตุ

น้ี ขั้นตอนข้อ

 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ําเนินการตรว

ดทําบัญชีแล้ว 

อนุมัติเบิกเงิน/

ตุ วิธีพิมพ์หนัง

26 (หน้า26) 

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

วจสอบความถู

สถานะที่ลงบั

/ต้ังเจ้าหน้ี 

สืออนุมัติเบิก

ถึง ขั้นตอนข้อ

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

5

ถูกต้องแล้ว สถ

บัญชีจะเปลี่ยน

กเงิน/ต้ังเจ้าหนี

้อ36 (หน้า36

เจ้าหนี้ (AP)
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ถานะจะเปลี่ย

นเป็น ใช่ แสด

น้ี ตามหัวข้อก

) 

ยนเป็น ตรวจส

ดงดังรูปด้านล่

การพิมพ์หนังสื

สอบแล้ว และ

าง 

สอือนุมัติเบิก

 

ะใบแจ้ง

 

เงิน/ต้ัง



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ตัวอย่าง หนั

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

5

นังสืออนุมัติเบิ

เจ้าหนี้ (AP)

7 / 67

กเงิน/ต้ังเจ้าหหน้ีที่สมบูรณ ์

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

5

เจ้าหนี้ (AP)
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โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

 

5 การ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

 

รลบแ

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

5

และยก

เจ้าหนี้ (AP)
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เลิกใบบแจ้งหหนี้ 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

 
 

จากร

ลําดับ

 
 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

 
วัตถุประส

ระบบ 
 การลบ

ถูกต้อง

 การยก

และจัด

บการเข้าถึง น

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

สงค์การลบแล

บใบแจ้งหน้ี ใช

งและจัดทําบัญ

กเลิกใบแจ้งหน

ดทําบัญชี  หรื

นาวิเกเตอร์ ระ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ละยกเลิกใบแจ้

ช้กับใบแจ้งหนี

ญชี (สถานะ=

น้ี ใช้กับใบแจ้

รือใบแจ้งหน้ีที

ะบบบัญชีเจ้า

 

5 การลบ

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

6

จง้หน้ี เพ่ือลบ

น้ีที่ยังไม่ดําเนิ

=ไม่เคยตรวจส

จง้หน้ีที่เคยดํา

ที่ได้ตรวจสอบ

หน้ี : ใบแจ้งห

และการยก

เจ้าหนี้ (AP)
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บใบแจ้งหน้ีแล

นการจับคู่แล

สอบ, ที่ลงบัญ

เนินการจับคู่แ

บความถูกต้อง

หน้ี รายการ

เลิกใบแจ้งห

ะยกเลิกใบแจ้

ะยังไม่ดําเนิน

ญชี=ไม่) 

แล้วแต่ยังไม่ต

และจัดทําบัญ

รบันทึก ใบ

หนี้

จง้หน้ีที่ไม่ต้อง

นการตรวจสอบ

ตรวจสอบความ

ญชีแล้ว 

บแจง้หน้ี 

 

งการออก

บความ

มถูกต้อง

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

กา

1. หน

2. ค้น

3. คลิ

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ารลบใบแจ้งห

น้าจอเวิร์กเบ

นหาใบแจ้งหนี

ลกิปุ่มค้นหา 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

หนี้มีขั้นตอนด

นซ์ใบแจ้งหน้ี 

น้ีที่ต้องการลบ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ดังนี ้

้ เมนูแถบเคร่ือ

บ ในช่องเลขที

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

6

องมือคลิกไอค

ที่ ส่วนใบแจ้งห

เจ้าหนี้ (AP)
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คอนรูป 

หน้ี ตัวอย่างป้

 ค้นหาใบแจ้

ป้อนใบแจ้งหน้ี

จง้หน้ีที่ต้องกา

น้ี 59PO0001

 

รลบ 

 
1-3 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

4. เม

หม

5. มีข

6. เม

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

มนูแถบเคร่ือง

มายเหตุ ใบแ

ข้อความแจ้งเ

มนูแถบเคร่ือง

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

มือ คลิกไอคอ

จ้งหน้ีที่จะลบ

เตือน คลิกปุ่ม

มือ คลิกไอคอ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

อนรูป  

บน้ันต้องไม่เคย

มตกลงเมื่อต้อง

 

อนรูป  

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

6

เพ่ือลบใบแจง้

ยตรวจสอบคว

งการลบใบแจ้

เพ่ือบันทึกกา

เจ้าหนี้ (AP)
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งหน้ีที่ต้องการ

วามถูกต้อง ที

จง้หน้ี 

รเปลี่ยนแปลง

รลบ 

ทีล่งบัญชีเป็น ไ

งการลบใบแจ้

ไม ่

จง้หน้ี 

 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

กา

1. หน

2. ค้น

3. คลิ

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ารยกเลิกใบแ

น้าจอเวิร์กเบ

นหาใบแจ้งหนี

ลกิปุ่มค้นหา 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

แจ้งหนี้มีขั้นต

นซ์ใบแจ้งหน้ี 

น้ีที่ต้องการยก

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

อนดังนี ้

้ เมนูแถบเคร่ือ

กเลิก ในช่องเล

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

6

องมือคลิกไอค

ลขที่ ส่วนใบแ

เจ้าหนี้ (AP)
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คอนรูป 

แจง้หน้ี ตัวอย่

 ค้นหาใบแจ้

างป้อนใบแจ้ง

จง้หน้ีที่ต้องกา

้งหน้ี 59PO00

 

รยกเลิก 

 
001-1 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

4. คลิ

5. เลื

6. คลิ

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ลกิปุ่ม การดํา

ลอืก  ยกเลกิ

ลกิปุ่มตกลง 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

าเนินการ...1 

กใบแจ้งหน้ี 

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

6

เจ้าหนี้ (AP)
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โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

7. คลิ

8. คลิ

หม

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ลกิตกลง เมื่อ

ลกิปุ่มการดําเ

มายเหตุ เมื่อด

-

-

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

แสดงกล่องข้อ

เนินการ... 1 เ

ดําเนินการยก

- สถานะ =

- แท็บ 1 ทั่

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

อความ ข้อคว

เพ่ือจัดทําบัญ

กเลิกใบแจ้งแล้

 ยกเลิก และ 

ัวไป ส่วนสรุป

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

6

วรระวัง 

ญชี 

ลว้  

ทีล่งบัญชี = 

ป จํานวนเงินมี

เจ้าหนี้ (AP)
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บางส่วน  

มีค่าเป็นศูนย์ทัทั้งหมด 

 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

9. เลื

10. คลิ

11. คลิ

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ลอืก  จัดทํ

ลกิปุ่มตกลง 

ลกิปุ่มตกลง 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ทาํบัญชี 

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

6

เจ้าหนี้ (AP)
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โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

12. สถ

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ถานะ = ยกเลิ

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ลกิ, ที่ลงบัญชี

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ชี = ใช่ 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบบัญชเี

6

เจ้าหนี้ (AP)
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