
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบันทึกใบแจ้งหนี้ที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
แบบไม่ให้ระบบค านวณ 

ส าหรับโครงการศึกษาภาคพิเศษ 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
สิงหาคม 2560 

โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชกีองทนุโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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เป็นการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบไม่ให้ระบบค านวณ เพ่ือเบิกเงินให้กับผู้มีสิทธิรับ

เงิน ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ประเภทนิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด) และซัพพลายเออร์ประเภทบุคคล
ธรรมดา (ร้าน/บุคคลทั่วไป) และเบิกเงินเพ่ือน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับมหาวิทยาลัยรามค าแหงเพ่ือ
น าส่งกรมสรรพากร หรือจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับกรมสรรพากร โดยการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่มีภาษีหัก ณ 
ที่จ่าย แบบไม่ให้ระบบค านวณให้นั้น แบ่งการบันทึกเป็น 2 กรณีดังนี้ 

1. กรณีโครงการศึกษาภาคพิเศษที่ส่งเบิกกองคลัง หรือโครงการศึกษาภาคพิเศษที่เบิกจ่าย

เอง โดยฝากมหาวิทยาลัยรามค าแหงน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพ่ือน าส่งภาษี ให้กับ

กรมสรรพากร ให้ด าเนินการท าใบแจ้งหนี้ 2 ใบ คือ 

1) ใบแจ้งหนี้ที่จ่ายให้กับซัพพลายเออร์ 

2) ใบแจ้งหนี้ที่จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2. กรณีโครงการศึกษาภาคพิเศษที่ตั้งหนี้จ่ายช าระเอง โดยส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้

กรมสรรพากรเอง ให้ด าเนินการท าใบแจ้งหนี้ 2 ใบ คือ 

 1) ใบแจ้งหนี้ที่จ่ายให้กับซัพพลายเออร์ 

 2) ใบแจ้งหนี้ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากร 

หมายเหตุ ในคู่มือฉบับนี้จะแสดงตัวอย่างการท าใบแจ้งหนี้ที่จ่ายให้กับซัพพลายเออร์, การท าใบแจ้ง

หนี้ที่จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยรามค าแหง และการท าใบแจ้งหนี้ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากร โดยไม่รวมการท า

จ่ายช าระเงินและการล้างรายการ 

 
ตัวอย่าง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่น 5 เบิกเงินค่าหนังสือสารานุกรม 

เป็นจ านวนเงิน  10,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยเบิกเงินให้กับ บจก.หนังสือพิมพ์สากล (เลขท่ี
ซัพพลายเออร์ 853) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1591008034 

 
  

จ านวนเงินที่เบิกตามบันทึก ค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1% จ านวนเงินที่ขอรับ 

10,700.00 10,000.00 700.00 100.00 10,600.00 

การบันทึกใบแจ้งหนี้ที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ 



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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ใบแจ้งหนี้ที่จ่ายให้กับซัพพลายเออร์ 
กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ดังนี้ 

 
 
1. ชื่อซัพพลายเออร์ จากตัวอย่างจ่ายเงินให้กับ บจก.หนังสือพิมพ์สากล 

2. วันที่ในใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่างวันที่ในใบแจ้งหนี้คือ 29-07-2016 

3. วันที่ในGL จากตัวอย่างวันที่ในGL คือ 29-07-2016 

หมายเหตุ วันที่ในใบแจ้งหนี้ กับวันที่ในGL ต้องเป็นวันเดียวกัน 

4. เลขที่ใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ 60BTwin5/001 

5. จ านวนเงินในใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ 10,600 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินจะได้รับ 

6. ค าอธิบาย จากตัวอย่างคือ ค่าหนังสือสารานุกรม 

7. กลุ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องไม่มีค่าใดๆ  

หมายเหตุ ถ้ากลุ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีค่า WHT1% ให้ด าเนินการลบออก 

8. รายละเอียดใน [] ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ 

- รหัสหน่วยงาน (ท่ีเบิกเงิน) จากตัวอย่างคือ B02000041 

- ธนาคาร (ระบุเฉพาะกรณีจ่ายตรง) จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล 

- เลขที่บัญชีธนาคาร จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล 

- สถานะใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญ จากตัวอย่างคือ 3 ไม่มี 

 หมายเหตุ รายละเอียดใน [] เป็นตัวอย่างโครงการศึกษาภาคพิเศษทีต่ั้งหนี้และจ่ายช าระเอง ถ้าเป็น
โครงการศึกษาภาคพิเศษท่ีส่งเบิกกองคลัง ให้กรอกข้อมูลธนาคารและเลขท่ีบัญชีของซัพพลายเออร์ 
  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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 กรอกข้อมูลในรายการกระจายดังนี้ 

 
9. จ านวนเงิน จากตัวอย่างกรอกจ านวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว คือ 10,700 บาท 

10. รหัสภาษี จากตัวอย่างกรอก VAT7 % 

หมายเหตุ รหัสภาษี VAT7% นั้นระบุเมื่อเรื่องที่ท าใบแจ้งหนี้มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
11. บัญชี ให้ระบุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากตัวอย่าง ข้อมูลบัญชี ทั้ง 12 Segment ระบุดังนี้ 

ผังบัญชี  50102030202 วัสดุการศึกษาใช้ไป 

แหล่งเงินทุน  2106  เงินรายได้-โครงการพิเศษ 

ปีงบประมาณ  2560  ปี 2560 

หน่วยงาน  B02000041 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) 

แผนงาน  010102  งานจัดการการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต/กลยุทธ์ 010002  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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กิจกรรม  020005  รุ่นที่ 5 

โครงการ  000000  ไม่ระบุ 

กองทุน  0201  กองทุนเพ่ือการศึกษา 

หมวดงบประมาณ 2020300 วัสดุ 

หลักสูตร  A1022000 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

รายวิชา  000000  ไม่ระบุ 

 
12. คลิกปุ่มค านวณภาษี เพื่อให้ระบบค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 

หมายเหตุ ถ้าเรื่องที่ท าใบแจ้งหนี้ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ต้องระบุ VAT7% และไม่ต้องค านวณภาษี 

 
13. เพ่ิมรายการในรายการกระจายโดยคลิกแถวที่3 เพ่ือเพ่ิมรายการที่เป็นจ านวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  

 

 

 6 / 18 

 

จากตัวอย่าง เมื่อคลิกแถวที่ 3 แล้วป้อนจ านวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในคอลัมน์จ านวนเงินเป็นจ านวน

เงินติดลบ คือ -100 

14. บัญชี ส าหรับแถวที่เพ่ิมนั้นระบุข้อมูล คือผังบัญชี (ระบุภาษีค้างจ่าย), แหล่งเงินทุน, หน่วยงาน, กิจ

กรรม,กองทุน จากตัวอย่าง ข้อมูลบัญชี ทั้ง 12 Segment ระบุดังนี้ 

ผังบัญชี  20108000001 ภาษีค้างจ่าย 

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 

 
15. หน้าจอใบแจ้งหนี้ เมนูเครื่องมือ เลือกตรวจสอบเงินทุน 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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16. คลิกตกลง ใบแจ้งหนี้ทีผ่่านการตรวจสอบเงินทุนแล้ว 

 
 
17. คลิกปุ่มการด าเนินการ..1 

18. เลือก  ตรวจสอบความถูกต้อง 

19. คลิกปุ่มตกลง 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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20. คลิกปุ่มการด าเนินการ..1 

21. เลือก  จัดท าบัญชี 

22. คลิกปุ่มตกลง 

 
 

23. พิมพ์หนังสืออนุมัติเบิกเงิน/ตั้งเจ้าหนี้ 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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ใบแจ้งหนี้ที่จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ตัวอย่าง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่น 5 เบิกเงินค่าหนังสือสารานุกรม 

เป็นจ านวนเงิน  10,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยเบิกเงินให้กับ บจก.หนังสือพิมพ์สากล (เลขท่ี
ซัพพลายเออร์ 853) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1591008034 

 
กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ดังนี้ 
 

 
1. ชื่อซัพพลายเออร์ จากตัวอย่างจ่ายเงินให้กับ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2. วันที่ในใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่างวันที่ในใบแจ้งหนี้คือ 29-07-2016 

3. วันที่ในGL จากตัวอย่างวันที่ในGL คือ 29-07-2016 

หมายเหตุวันที่ในใบแจ้งหนี้ กับวันที่ในGL ต้องเป็นวันเดียวกัน 

4. เลขที่ใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ 60BTwin5/002 

5. จ านวนเงินในใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ 100 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ส่งให้

มหาวิทยาลัย เพ่ือจะน าส่งกรมสรรพากร ต่อไป 

6. ค าอธิบาย จากตัวอย่างคือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าหนังสือสารานุกรม 

7. กลุ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องไม่มีค่าใดๆ  

หมายเหตุ ถ้ากลุ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีค่า WHT1% ให้ด าเนินการลบออก 

  

จ านวนเงินที่เบิกตามบันทึก ค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1% จ านวนเงินที่ขอรับ 

10,700.00 10,000.00 700.00 100.00 10,600.00 



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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8. รายละเอียดใน [] ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ 

- รหัสหน่วยงาน (ท่ีเบิกเงิน) จากตัวอย่างคือ B02000041 

- ธนาคาร (ระบุเฉพาะกรณีจ่ายตรง) จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล 

- เลขที่บัญชีธนาคาร จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล 

- สถานะใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญ จากตัวอย่างคือ 1 มีครบ 

หมายเหตุ ซัพพลายเออร์คือมหาวิทยาลัยรามค าแหง ไม่ต้องใส่ข้อมูลธนาคารและเลขท่ีบัญชีธนาคาร 

 กรอกข้อมูลในรายการกระจายดังนี้ 

 
9. จ านวนเงิน จากตัวอย่างกรอกจ านวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ส่งให้มร. คือ 100 บาท 

 
10. บัญชี ให้ระบุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากตัวอย่าง ข้อมูลบัญชี ทั้ง 12 Segment ระบุดังนี้ 

ผังบัญชี  20108000001 ภาษีค้างจ่าย 

แหล่งเงินทุน  2106  เงินรายได้-โครงการพิเศษ 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (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. ตรวจสอบเงินทุน 

12. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดท าบัญชี 

13. พิมพ์หนังสืออนุมัติเบิกเงิน/ตั้งเจ้าหนี้ 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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ใบแจ้งหนี้ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากร 
ตัวอย่าง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่น 5 เบิกเงินค่าหนังสือสารานุกรม 

เป็นจ านวนเงิน  10,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยเบิกเงินให้กับ บจก.หนังสือพิมพ์สากล (เลขท่ี
ซัพพลายเออร์ 853) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1591008034 

 
กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ดังนี้ 

 
 
1. ชื่อซัพพลายเออร์ จากตัวอย่างจ่ายเงินให้กับ กรมสรรพากร 

2. วันที่ในใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่างวันที่ในใบแจ้งหนี้คือ 29-07-2016 

3. วันที่ในGL จากตัวอย่างวันที่ในGL คือ 29-07-2016 

หมายเหตุวันที่ในใบแจ้งหนี้ กับวันที่ในGL ต้องเป็นวันเดียวกัน 

4. เลขที่ใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ 60BTwin5/003 

5. จ านวนเงินในใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ 100 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ส่งให้

กรมสรรพากร 

6. ค าอธิบาย จากตัวอย่างคือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าหนังสือสารานุกรม ส่งกรมสรรพากร 

7. กลุ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องไม่มีค่าใดๆ  

หมายเหตุ ถ้ากลุ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีค่า WHT1% ให้ด าเนินการลบออก 

  

จ านวนเงินที่เบิกตามบันทึก ค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1% จ านวนเงินที่ขอรับ 

10,700.00 10,000.00 700.00 100.00 10,600.00 



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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8. รายละเอียดใน [] ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ 

- รหัสหน่วยงาน (ท่ีเบิกเงิน) จากตัวอย่างคือ B02000041 

- ธนาคาร (ระบุเฉพาะกรณีจ่ายตรง) จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล 

- เลขที่บัญชีธนาคาร จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล 

- สถานะใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญ จากตัวอย่างคือ 1 มีครบ 

หมายเหตุ ซัพพลายเออร์คือกรมสรรพากร ไม่ต้องใส่ข้อมูลธนาคารและเลขท่ีบัญชีธนาคาร 

 กรอกข้อมูลในรายการกระจายดังนี้ 

 
9. จ านวนเงิน จากตัวอย่างกรอกจ านวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ส่งให้กรมสรรพากร คือ 100 บาท 

 
 
10. บัญชี ให้ระบุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากตัวอย่าง ข้อมูลบัญชี ทั้ง 12 Segment ระบุดังนี้ 

ผังบัญชี  20108000001 ภาษีค้างจ่าย 

แหล่งเงินทุน  2106  เงินรายได้-โครงการพิเศษ 

ปีงบประมาณ  0000  ไม่ระบุ 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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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. ตรวจสอบเงินทุน 

12. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดท าบัญชี 

13. พิมพ์หนังสืออนุมัติเบิกเงิน/ตั้งเจ้าหนี้ 

  



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การบันทึกภาษหีัก ณ ทีจ่่ายแบบไม่ให้ระบบค านวณ (Oracle E-Business Suite R11) ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(AP)  
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