
การสงมอบและรับชําระเงิน 
คาสินคาวัสดุ และครุภัณฑ  
สําหรับผูประกอบการ 

คูมือการรับบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
“มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีวิสัยทัศนในการเปนสถาบันอุดมศึกษา

ชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนโดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู  มหาวิทยาลัย
แหงการวิจัย  มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ  มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชน
และประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี”  ประกอบ
กับสภาพการณปจจุบันโลกเปลี่ยนไปสูยุคโลกาภิวัฒน   ในขณะที่รัฐจะตอง
พัฒนาระบบราชการใหสามารถสนองความตองการของประชาชน และเพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกสําหรับบุคคล หรือหนวยงานที่มาติดตอกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกนในการสงมอบและการรับชําระเงินคาสินคา วัสดุ 
ครุภัณฑ  และสิ่งกอสราง  ที่ไดมีการทําธุรกรรมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงไดจัดทําคูมือการสงมอบและการรับ
ชําระเงินคาสินคาวัสดุและครุภัณฑสําหรับผูประกอบการ  ซึ่งประกอบไปดวย
รายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กรณีสงมอบสินคาวัสดุและครุภัณฑ   

ผูประกอบการโปรดดําเนินการ  ดังนี้  
1) ทํ า หนั ง สื อ แ จ ง ก า ร ส ง มอบ สิ นค า วั ส ดุ แ ล ะค รุ ภัณฑ  ต อ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยแจงกอนวันสงมอบ 3  วันทําการ 
2) สงมอบสินคาวัสดุ ครุภัณฑ ในวันเวลา  ตามสถานที่ที่กําหนด  โดย

ตองเตรียมใบสงของ/ใบกํากับภาษี  พรอมลงนามผูสงของทุกฉบับ  
คณะกรรมการตรวจรับดําเนินการตรวจรับตามระเบียบฯ พัสดุ  
ภายใน  3  วันทําการ (ไมรวมเวลาการทดสอบการใชงาน) 

3) หลังจากคณะกรรมการดําเนินการตรวจรับแลวเสร็จสมบูรณ  
ภายใน  20  วันทําการ  ผูประกอบการจะไดรับการชําระเงิน 

 
 

• กรณีเปนบริษัท  หางหุนสวนหรือรานคาที่จดทะเบียนการคา 
และภาษีมูลคาเพิ่ม 
ใหใชใบสงของ  ใบกํากับภาษี ซึ่งมีการระบุรายละเอียดของชื่อ  
ที่อยูและเลขประจําตัวผูเสียภาษี   
 

• กรณีเปนบริษัท  หางหุนสวนหรือรานคา ที่จดทะเบียนการคา 
แตไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรือกรณีเปนบุคคล
ธรรมดา 
ใหใช ใบสงของ โดยมีการระบุรายละเอียดของชื่อ  ที่อยู  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และเลขประจําตัวผูเสียภาษี  

หมายเหตุ  ใบสงมอบตองระบุรายการ รายละเอียดของ
สินคาวัสดุและครุภัณฑใหตรงกับขอตกลง / สัญญา 
ซื้อขาย ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 
 
กรณีการรับโอนเงินผานบัญชีธนาคาร   

ผูประกอบการโปรดตรวจสอบและดําเนินการ  ดังนี้ 
1) เมื่อไดรับแจงการโอนเงินผานบัญชีธนาคาร  โปรดตรวจสอบความ

ถูกตองของจํานวนเงินในบัญชีธนาคารที่ไดรับ   
2) ออกใบเสร็จรับเงิน  และนําสงใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี  ใหแก

กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  ภายใน 15 วัน  นับแตวันที่ไดรับ
เงินโอนเขาบัญชี 
ทั้งนี้   มหาวิทยาลัยขอนแกนมีหนาที่แจงสรรพากรในกรณีที่
ผูประกอบการไมสงใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี  ตามกําหนด
ระยะเวลาขางตน   

3) มหาวิทยาลัยขอนแกน จะสงใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ให 
ทางไปรษณียภายใน  7  วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  .  การสงมอบการสงมอบ  22.  .  การรับชาํระเงินการรับชาํระเงิน 

เอกสารประกอบเอกสารประกอบการสงมอบการสงมอบ  

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถตรวจสอบการโอนเงินไดผานทาง
เว็บไซต   ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   และเว็บไซตกองคลั ง 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังนี้   

• www.kku.ac.th   
• http://finance.kku.ac.th 



กรณีรับเปนเช็ค   
ผูประกอบการโปรดตรวจสอบและดําเนินการ  ดังนี้ 
1) ติดตอขอรับเช็ค  เมื่อไดรับแจงการชําระเงินจากหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายในเวลา  15  วัน 
2) ตรวจสอบความถูกตองของชื่อ  จํานวนเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ 

ที่ระบุในเช็ค 
3) ออกใบเสร็จรับเงิน  ใหแกมหาวิทยาลัยขอนแกน  พรอมลงนาม 

ในเอกสารรับเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
4) รับเช็ค และใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จายจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตอสอบถาม 

หนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน โทรศัพท 
กองคลัง 043-202336 (งานการเงิน) 

043-347567 (งานเงินรายได) 
043-347908 (พัสดุ) 

คณะเกษตรศาสตร 043-202222-31 ตอ 11988 
คณะวิศวกรรมศาสตร 043-202222-31 ตอ  12142-44 ตอ 818,813 
คณะศึกษาศาสตร 043-202222-31 ตอ  11352 
คณะพยาบาลศาสตร 043-202222-31 ตอ  12470 
คณะวิทยาศาสตร 043-202222-31 ตอ  12238-9 ตอ 116,134 
คณะแพทยศาสตร 043-202222-31 ตอ  63230, 63740 
คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 043-202222-31 ตอ  12122 ตอ 3107,3166 
คณะเทคนิคการแพทย 043-202222-31 ตอ  12622 
คณะสาธารณสุขศาสตร 043-202222-31 ตอ  12407-8 ตอ 115,131 
คณะทันตแพทยศาสตร 043-202222-31 ตอ  11118 
คณะเภสัชศาสตร 043-202222-31 ตอ  12593-6 ตอ 2117 
คณะเทคโนโลยี 043-202222-31 ตอ  12341 
คณะสัตวแพทยศาสตร 043-202222-31 ตอ  47016 
คณะวิทยาการจัดการ 043-202222-31 ตอ  11906-8 ตอ 102,134 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 043-202222-31 ตอ  12197-8 
คณะศิลปกรรมศาสตร 043-202222-31 ตอ  11463 
คณะนิติศาสตร 043-203181 
บัณฑิตวิทยาลัย 043-202222-31 ตอ  12584-6 ตอ 15 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) 043-202222-31 ตอ  11903-5 
วิทยาเขตหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 042-415660 
สํานักวิทยบริการ 043-202541-2, 043-202222-31 ตอ  12108 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 043-202222-31 ตอ  12217-21 
ศูนยคอมพิวเตอร 043-202222-31 ตอ  46119 
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 043-202222-31 ตอ  11521-40  

ตอ 8011,8022 
ศูนยบริการวิชาการ 043-202222-31 ตอ  12028-9 ตอ 115,117 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 043-202222-31 ตอ  11329-30 ตอ 1208-10 
สถาบันขงจื้อ 043-202222-31 ตอ  11574 
สํานักบริหารการวิจัย 043-202222-31 ตอ  11481, 11581 
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 043-202222-31 ตอ  11599 
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 043-202222-31 ตอ  11509 
สํานักงานกฎหมาย 043-202222-31 ตอ  12413 
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 043-202222-31 ตอ  11579 
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 043-202222-31 ตอ  11941 
สํานักวัฒนธรรม 043-332035 
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 043-202222-31 ตอ  11570 
สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 043-202222-31 ตอ  11493-4 

คูมือการรับบริการ 
สําหรับผูประกอบการ 

เกี่ยวกับการสงมอบและรับชําระเงิน 
คาสินคาวัสดุ และครุภัณฑ   

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลขที่ 123  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง 

อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40002 
www.kku.ac.th 

 หมายเหตุ  ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัย หรือระยะเวลาในการใหบริการ
ไมเปนไปตามที่กําหนด ทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดจาก
หนวยงานผูว าจาง   ที่ทานไดติดตอภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(รายละเอียดในหนาถัดไป) 

ติดตอสอบถาม 


