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ค าน า 

 

ระเบียบปฏิิบัติการใช้อาคารและสถานทีิ ฉบิับนี้ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ในฐานะผูิ้บริิหารอาคาร 
จิัดท าขึ้นโดยมิีวิัตถิ ประสงค์ เพิ ิ อเปิ นิระเบิียบใหิ้ผูิ้ใชิ้อาคาร อันไดิ้แก ิบ คลากรของส านักบริการคอมพิวเตอร์ิ
คณาจารย์ิบ คลากรินิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ิหนิ วยงานที่รับบริการ ริ้านคิ้า ผูิ้ทีิ มาติิดติ อและ
ประกอบกิิจกรรมิในอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ถ อเป็นแนวปฏิิบัติเพ ่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจน
สงวนริักษาทริัพยิ์สิินิของอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ใหิ้อยูิ ในสภาพทีิ เหมาะสมติ อการใชิ้งานและสามารถ
ให้บริการได้อย างเหมาะสมตลอดเวลา ทั้งนี้ิสบค. อาจดาเนิินการปริับปริ งระเบิียบฯินี้ให้มีความเหมาะสมโดย
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต อไป 
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นยิาม 
“สบค.” หมายความวิ าิส านักบริการคอมพิวเตอร์ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   “อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์” หมายความวิ าิอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ิเลขที่ิ50 
ถนนงามวงศ์วานิแขวงลาดยาวิเขตจต จักริกร งเทพฯิ10900 เป็นอาคาริ10 ชั้นิที่มีพ ้นที่ทั้งหมดของอาคาริ
25,296 ตารางเมตริอาคารประกอบด้วยส านักงานิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต างๆิห้องบริการคอมพิวเตอร์ิห้อง
ศึกษาทบทวนิพ ้นที่จอดรถและบริเวณพ ้นที่ที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์รับผิดชอบิดังแสดงตามผังใน ผนวก 1 
 

“ผูิ้ ใชิ้บริการ” หมายความวิ า ข้าราชการิ อ า จ า ร ย์ ิ นิ สิ ต ิ เจ้าหน้าที่ิพนักงานผู้ประกอบการิ
ผู้ประกอบการิติัวแทนผูิ้ประกอบการ ลิูกจิ้าง ผูิ้ริับจิ้างิผูิ้ริับเหมา ลิูกคิ้า รวมถิึงผูิ้มาติิดติ อหริ อริ วมกิิจกรรมติ างๆ 
ของส านักบริการคอมพิวเตอร์  

          “บ คลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์” หมายความวิ าิข้าราชการิพนิักงานเงินงบประมาณิพนักงาน
เงินรายได้ิและลิูกจิ้างที่สังกัดส านักบริการคอมพิวเตอร์ิและ/หร อ พนักงานและลูกจ้างของผู้ริับจ้างที่ิสบค. จ้างมา
เพิ ่อปฏิิบัติงานต างๆ เชิ น งานรักษาความปลอดภัยและจราจริงานบริการรักษาความสะอาด งานบริิการบ าร งรักษา
และควบค มระบบอาคาร 
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หมวด 1  
การปฏิบัติทัว่ไปภายในอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

1. การประกอบกิจกรรมต างๆิเช นการเรียนิการสอนิการฝึกอบรมิการประช มิการให้บริการแก้ไขปัญหาด้านิ
ICT  หร อบริการอิ ่นใดๆิในพิ ้นที่อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ิต้องได้รับอน ญาตจากิสบค.  

2. ให้ทิ้งขยะในถังรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ โดยมีการก าหนดประเภทของขยะเพ ่อให้สามารถท าการคัดแยก
ประเภทได้ 

3. ให้เปิดเคร ่องปรับอากาศิตั้งแต เวลาิ07:30 น. และให้ปิดเคร ่องปรับอากาศก อนเลิกงาน/บริการิ15ินาที 
4. ให้สามารถด าเนินกิจกรรมและปฏิบัติหน้าที่ในพ ้นที่ส านักงานได้ในช วงเวลาิ07:00-17:30 น.เท านั้นิ

นอกเหน อจากเวลาดังกล าวให้ปฏิบัติงานในห้องิ210ิแทนิเพ ่อเป็นการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย
ของบ คลากรของิสบค. 

5. ไม ประพฤติตนหร อกระท าการใดๆิให้เป็นที่เด อดร้อนร าคาญแก ผู้อ ่น 
6. ห้ามบ คลากริสบค. เข้า-ออกิในส วนของห้องและพ ้นที่ต างๆิที่ไม ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงอย างเคร งครัดิิ

ยกเว้นจะได้รับอน ญาตจากผู้อ านวยการิสบค.หร อผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
7. ห้ามน าบ คคลภายนอกมาใช้บริการต างๆิห้องศึกษาทบทวนิห้องปฏิบัติการโดยไม ได้รับอน ญาต 
8. ห้ามผู้ใช้บริการใช้ห้องศึกษาทบทวนมาเปิดให้บริการโดยท าการเก บเงินหารายได้ 
9. ให้ท าการรับรองญาติิบ ตริหลานิบ คคลที่รู้จักิในพ ้นที่ที่ิสบคิได้จัดเตรียมให้ิ 
10. ห้ามต อเติมหร อน าอ ปกรณ์เพ่ิมเติมมาติดตั้งในพ ้นที่ท างานิิอันก อให้เกิดความไม เป็นระเบียบ 
11. ห้ามแจกใบปลิวิติดป้ายโฆษณาหร อกิจกรรมอ ่นๆิก อนได้รับอน ญาต 
12. ห้ามสูบบ หรี่ิด ่มของมึนเมาิและเสพสิ่งเสพติดิเม ่ออยู ภายในอาคาร 
13. หา้มน าสัตว์เลี้ยงติ างๆ เขิ้าภายในอาคาร และหริ อบริิเวณพิ ้นทีภ่ายในส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
14. ห้ามเล นการพนันหร อด าเนินการต างๆที่เกิี่ยวข้องกิับการพนัน 
15. ห้ามการกระท าใดๆิอันเป็นเหต ให้ทรัพย์สินของิสบค.เสียหายิิโดยิสบค.จะเรียกค าเสียหายตามมูลค าความ

เสียหายที่เกิดข้ึน 
16. ห้ามกระท าใดๆิอันอาจจะกระทบภาพลักษณ์ิความมั่นคงิปลอดภัยหร อก อให้เกิดความเสียหายใดต ออาคาริ

รวมทั้งความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
17. ห้ามกระท าการใดๆิที่ขัดต อกฎหมายและศีลธรรมอันดี 
18. ห้ามน าวัสด ที่เป็นเช ้อเพลิงิวัตถ เคมีิิอาว ธและสิ่งผิดกฎหมายท กประเภทที่อาจก อให้เกิดอันตรายใดๆิรวมทั้ง

วัตถ หร อวัสด ใดๆิที่มีกลิ่นอันก อให้เกิดความเด อนร้อนร าคาญเข้ามายังภายในอาคาร 
19. การใช้พ ้นท่ีต างๆิในส วนที่ิสบค. รับผิดชอบิเพ ่อการใดก ตามต้องได้รับอน ญาตจากิสบค. ก อนด าเนินการท ก

ครั้ง 
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หมวด 

2 
ข้อก าหนดในการเข้า-ออกอาคาร  

1. ให้ผู้ใชิ้อาคาร เขา้-ออก อาคาร ตามส วนต างๆิและเวลาทีก่ำหนดดังนี้ิอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 

ชิั้น 

 
 
        อาคาร/ห้องปฏิบัติการ 

 
เวลาเปิด-ปิิดิ 

 
วันราชการ 

 
วันเสาร์ิอาทิตย์ 

 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 07.00 - 20.00 น. ปิิด 

1 ลานเอนกประสงค์ 05.00 - 23.00 น. 05.00 - 23.00 
น.20.00 น. 2 ICT Helpdesk 07.00 - 20.30 น. ิ08.30 - 16.30 

 KITS 08.30 - 20.30 น. 08.30 - 16.30 

3 ห้องสัมมนาขนาดใหญ ิ(300 ที่นั่ง) (เฉพาะงาน) (เฉพาะงาน) 

4 ห้องเรียนต างๆิ (ตามตารางเรียน) (ตามตารางเรียน) 

5 ห้องเรียนต างๆ (ตามตารางเรียน) (ตามตารางเรียน) 

6 ศูนย์ข้อมูล 07.30 - 24.00 น. 07.30 - 24.00 น. 

7 ส านักงานและห้องประช ม 07.00 - 17.30 น. ปิิด 

8 ห้องเรียน (เฉพาะงาน) (เฉพาะงาน) 

9 ห้องบริการประช มทางไกล (เฉพาะงาน) (เฉพาะงาน) 

10 ห้องจัดประช มวิชาการ (เฉพาะงาน) (เฉพาะงาน) 
 

2. การเขิ้าออก-อาคาร นอกเหน อจากทิี่ก าหนดตาม (1) ต้องได้รับอน ญาตจาก สบค. 
3. สบค. สงวนสิิทธิในการเปลิี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดิตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
4. วิิธิีการหริ อขั้นตอนการผ านเข้า-ออกอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามทิี่ สบค.ก าหนด 
5. บ คลากรของิสบค. ต้องสแกนนิ้วม อที่ส านักงานชั้นิ7 และการสแกนลายนิ้วม อจะนับว าเป็นการลงเวลา

เข้า-ออกในการปฏิบัติงาน  
6. ให้ใช้ระบบสแกนนิ้วม อบริเวณประตูทางเข้าส านักงานชั้นิ7ิในช วงเวลาิ07:00-8:00 น.ิ12:00-13:00 น.ิ

และิ16:30-17:30 น.ิเพ ่อความปลอดภัยของทรัพย์สินส านักงานและบ คลากร 
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7. บ คคลภายนอกผู้มาติดต อราชการิ(Visitor) จะต้องแลกบัตรประจ าตัวและติดบัตรอน ญาตเข้า-ออกอาคาร
ตลอดช วงเวลาที่อยู ในอาคาริิและต้องค นบัตรที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณชั้นิ1 และผู้ที่
ประสานงานจะน าเข้าปฏิบัติงานหร อน าเข้าในส วนของห้องรับรอง/ห้องประช ม 

8. กรณีท าบัตรอน ญาตเข้า-ออกอาคารสูญหายิ 
8.1. ถ้าเป็นบ คคลากริให้แจ้งงานทรัพยากรบ คคลิฝ่ายบริหารและธ รการเพ ่อด าเนินการจัดท าบัตริ
ทดแทนโดยมีค าใช้จ ายตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ก าหนด 

8.2. ถ้าเป็นบ คคลภายนอกที่มาติดต อราชการิให้ติดต อการเงินิเพ ่อจ ายค าปรับิแล้วติดต องานิรปภิเพ ่อ
ขอรับบัตรประจ าตัวค นิ 
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                                                         หมวด 3 
การใช้บริการของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

  
1. การขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ิห้องเรียนิห้องประช มิห้องการเรียนการสอนทางไกลิและ

ห้องต างิๆิของส านักบริการคอมพิวเตอร์ต้องท าหนังส อขออน ญาตใช้บริการจากผู้อ านวยการส านักบริการ
คอมพิวเตอร์หร อผู้ที่ได้รับมอบหมายล วงหน้าิ3ิวันท าการ 

2. การขอใช้พ ้นที่เอนกประสงค์อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ต้องท าหนังส อขออน ญาตใช้สถานที่จาก
ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์หร อผู้ที่ได้รับมอบหมายล วงหน้าิ3ิวันท าการ 

3. เม ่อได้รับอน ญาตให้ใช้สถานที่ผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์
ก าหนด 

4. ผู้ใช้บริการที่ได้รับอน ญาตให้ใช้สถานที่หร อบริการจากส านักบริการคอมพิวเตอร์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบหาก
เกิดความเสียหายจากการกระท าโดยความประมาทิความรู้เท าไม ถึงการณ์หร อความผิดพลาดของ
ผู้ใช้บริการ 

5. ห้ามใช้พ ้นที่เก่ียวกับกิจกรรมนิสิตหมู มากที่ใช้เสียง 
6. ห้ามผู้ใช้บริการกระท าใดๆิอันเป็นอันตรายิเด อดร้อนิน ารังเกียจิไม ส ภาพิก อให้เกิดความร าคาญและ

รบกวนต อความสงบส ขและ/หร อขัดต อกฎหมายและหลักศีลธรรมอันดี 
7. ห้ามกระท าใดๆิอันอาจจะกระทบต อภาพลักษณ์ิความมั่นคงปลอดภัยหร อก อให้เกิดความเสียหายกับ

ระบบสารสนเทศและทรัพย์สินต างๆิของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
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        หมวด 4 

                  การใช้รถในพืน้ที่ส านักบริการคอมพิวเตอร ์   
 

1. ผูิ้ที่นำรถเขิ้ามาบริเวณพ ้นที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ิติ้องปฏิบิัติิตามกฎจราจรและปฏิบัติตามิ
ระเบิียบ ขิ้อบิังคิับ ประกาศ คำสัิ ง และเคร ่องหมายที่ สบค .และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก าหนดิิทั้งนี้ิสบค. จะไม รับผิดชอบต อความเสียหายใดิๆิที่อาจเกิดข้ึนกับรถ 

2. การใชิ้รถในบริิเวณพ ้นที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ิ หิ้ามใชิ้ความเริ วเกิินกว าที่ก าหนดไว้และจะต้อง
ไม กิ อความเด อดร้อนร าคาญแก ผู้อิ ่นหร อขับขิี่รถในลักษณะอิันอาจจะเป็นอันตรายต อบ คคลหริ อ
ทรพัย์สิิน 

3. การจอดรถในบริิเวณพ ้นที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ิ จะท าไดิ้เฉพาะในเขตหร ิอบริิเวณิ ตามเวลาที ่
สบค. ก าหนดดังนี้ 

i. พ ้นที่จอดรถส าหรับบ คลากริสบค.  
ii. พ ้นที่จอดรถส าหรับผู้ที่มาติดต อราชการกับิสบค. (สามารถจอดได้ไม เกินิ1 ชั่วโมง) 

4. การฝ่าฝิ นระเบียบข้างต้นิเจิ้าหนิ้าที่ิสบค. จะด าเนิินการอยิ างิหนึ่งอย างใด ดังต อไปนี้ 
i. การว ากล าวตักเต อน 
ii. การใสิ เคร ิ องบิังคิับลิ้อเพิ ่อมิิใหิ้มิีการเคล ิ อนยิ้ายจนกวิ าจะไดิ้ริับการปลดเคร ิ องบิังคิับลิ้อิ

และผู้ใช้รถหร อผู้ครอบครองรถชาระค าธรรมเนียมในการปลดเคร ่องบังคับล้อิเป็นเงิน 500 
บาท 

iii. การเคล ่อนย้ายรถให้พ้นการกีดขวางส าหริับรถจักรยานยนต์และผู้ใชิ้รถหริ อผูิ้ครอบครองรถ
ช าระค าธรรมเนียมในการเคล ่อนย้ายรถ เป็นเงิน 200 บาท 

iv. ผูิ้ท่ีนำรถเขิ้ามาในบริิเวณพ ้นที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงไมิ ปฏิบิัติิตามระเบิียบ
และหลิักเกณฑิ์ที ่สบค.กำหนด ซ่ึงิสบค. ไดิ้เคยติักเติ อนแลิ้วแติ ผูิ้นั้นยิังฝิ าฝิ นระเบิียบและ
หลิักเกณฑิ์ดิังกลิ าวอีก สบค. อาจห้ามผิู้นั้นใชิ้รถในบริเวณพ ้นที ่ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ิเป็นการชิั่วคราว 

5. การลิ้างรถิซิ อมรถ ตกแติ ง หริ อิเปลิี่ยนสภาพ รวมถิึงเปลี่ยนถิ ายน้ ามิันเคร ่องหริ อกระทำการใดๆ 
อันจะกิ อให้เกิดความสกปรกหร อท าให้เกิดเสิียงดิังรบกวนบิ คคลอิ ่นจะกระท าไดิ้เฉพาะในเขตหริ อ
บริิเวณและตามเวลาที่ สบค. ก าหนดไว้เท านั้น 
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หมวด 5 
การใช้ลิฟท์และบันได 

 
1. ค าจ ากัดความ 

i. บันไดิมีไว้ส าหรับการเดนิทางขึ้นลงในชั้นต างๆิตั้งแต ชั้นที่ิ1 ถึงชั้นที่ิ10 
ii. บันไดทางหนีไฟิิิมีไว้ส าหรับกรณีฉ กเฉินิ 
iii. ลิฟต์โดยสาริมีไว้เพ ่อการโดยสารเท านั้นิห้ามใช้ลิฟต์โดยสารเพ ่อการขนย้ายวัสด อ ปกรณ์ต างิๆิโดยเด ดขาด 
iv. ลิฟต์ขนของิมีไว้เพ ่อขนของิวสัด อ ปกรณ์ต างๆิหร อใชโ้ดยสารในกรณีจ าเป็น 

2. การใช้บนัไดให้เดนิชิดขวาเสมอหร อเดินตามลูกศรที่ก าหนด 
3. การเดินทางข้ึน-ลงิ1ิชั้นให้ใชบ้ันไดเท านั้น 
4. ลิฟต์โดยสารจะเปิด-ปิดิโดยก าหนดให้ลิฟต์ตัวที่หนึ่งเปิด-ปิดเฉพาะชั้นที่ิ1, 3, 5, 7 และิ9ิและลิฟต์ตัวที่สอง

เปิด-ปิดเฉพาะชั้นที่ 1, 4, 6, 8 และิ10 เท านั้น  
5. ลิฟต์โดยสารจะไม เปิดบริการในชั้นที่ิ2  
6. การขนย้ายสิ่งของเข้า-ออกอาคารให้ใช้ลิฟต์ขนของเท านั้นิโดยต้องท าการกรอกแบบฟอร์มิตามผนวกิ2 กรณี

เป็นผู้รับจ้างของหน วยงานหร อผู้เช าต้องกรอกแบบฟอร์มขออน ญาตเข้าปฏิบัติงานในอาคารส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ิตามผนวกิ3 ด้วยิและน าแบบฟอร์มส งให้เจ้าหน้าที่ิสบค. 

7. หากวัสด ที่ขนส งมีขนาดใหญ หร อยาวเกินไปิจะต้องตัดให้มีขนาดความยาวเหมาะสมกับขนาดลิฟต์ิก อนท าการขน
ย้ายิถ้าเป็นวัสด หร ออ ปกรณ์ที่ไม สามารถตัดได้ิให้ขนย้ายขึ้น-ลงโดยใช้บันไดหนีไฟของอาคาริทั้งนี้ิผู้ท าการขน
ย้ายจะต้องแจ้งขออน ญาตกับิสบค. ก อนด าเนินการท กครั้ง 

8. ห้ามใช้ลิฟต์ขนของิขนยา้ยวสัด ที่มีน้ าหนักเกินกว าน้ าหนักที่ลิฟต์ก าหนด 
9. ห้ามเล นิห้ามกระโดดภายในลิฟต์ 
10. กรณีเกิดเหต ฉ กเฉินลิฟต์ค้างให้กดป ่มิ“EMERGENCY CALL” เพ ่อติดต อเจ้าหน้าที่ิสบค. ในการด าเนินการ

ช วยเหล อต อไปิ 
11. กรณีผู้โดยสารติดค้างในลิฟต์ิห้ามมิให้งัดแงะประตูลิฟต์เพ ่อออกจากตัวลิฟต์ิและให้แจง้เจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภยั 
12. กรณีเกิดเหต เพลิงไหม้หร อเหต แผ นดินไหวิห้ามใช้ลิฟต์โดยเด ดขาด 
13. ห้ามขีดเขียนิปิดิแปะิแผ นภาพโฆษณาหร อสิ่งพิมพ์ใดๆิบนผนังลิฟต์หร อประตูลิฟต์ิิิหากฝ่าฝืนิสบค . จะ

ด าเนินการปลดออกและเรียกค าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง 
14. กรณีท่ีผู้ใช้อาคารไม ปฏิบัติตามกฎและมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการใช้ลิฟต์ิจากมูลเหต ของการฝ่าฝืนข้อก าหนด

ดังกล าวิสบค. จะไม รับผิดชอบใดๆิต อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของิผู้ใช้อาคาริและผู้ใช้อาคารจะต้อง
รับผิดชอบต อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลิฟต์ตามมูลค าความเสียหายที่เกิดข้ึน 

15. ข้อควรระวังในการใช้บนัไดและลิฟต์ 
i. ไม ควรเล นหร อท ากิจกรรมบรเิวณบันไดและหนา้ลิฟต์ 
ii. ไม ควรให้เด กหร อผู้สูงอาย ที่ไม สามารถช วยเหล อตวัเองได้ใชบ้ันไดและลิฟตโ์ดยล าพัง 
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หมวด 6 

การรักษาความสะอาดภายในอาคาร 

1. ห้ามประกอบอาหารในอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
2. อาหารที่น าขึ้นอาคารหร อรับประทานอาหารภายในพ ้นที่ของผู้ใช้อาคาริหากเหล อจากการรับประทานให้น า

ออกนอกอาคารหร อทิ้งในถังรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ิเพ ่อป้องกันการส งกลิ่นรบกวนิและไม ให้เป็นแหล ง
เพาะพันธ ์สัตว์ิ 

3. ห้ามรับประทานอาหารภายในส านักงานิิิห้องปฏิบัติการิิห้องเรียนิห้องทบทวนการศึกษาิและห้องต างๆิิ
ให้รับประทานได้เฉพาะในห้องหร อพ ้นที่ที่ก าหนดส าหรับรับประทานอาหารเท านั้น 

4. ห้ามทิ้งเศษอาหาริกระดาษทิชชูิและสิ่งปฏิกูลใดๆิลงในท อน้ าทิ้งและโถส ขภัณฑ์ 
5. ห้ามปัดกวาดเศษผงหร อขยะจากพ ้นที่ของผู้ใช้อาคาริออกมาในบริเวณพ ้นที่ส วนกลางิของอาคารส านัก

บริการคอมพิวเตอร์ 
6. ห้ามวางวัสด ิอ ปกรณ์และสิ่งของอ ่นใดิกีดขวางบริเวณระเบียงิทางเดินิห้ามทิ้งขยะนอกบริเวณที่ก าหนด 
7. ให้ทิ้งขยะในถังรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ิโดยแยกขยะให้ชัดเจน 
8. หากพบสิ่งสกปรกหร อสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ิสบค. 
9. ห้ามให้อาหารส นัขิแมวและสัตว์ต างๆิภายในอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ิเพ ่อป้องกันไม ให้เป็นสัตว์

เหล านั้นมาอาศัยอย างถาวรและกลายเป็นแหล งเพาะพันธ ์เช ้อโรคิรวมทั้งอาจก อให้เกิดอันตรายกับบ คลากร
ของิสบค. และผู้ใช้บริการได้ 

10. ห้ามสูบบ หรี่ภายในอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ิหากฝ่าฝืนมีโทษปรับิ2,000 บาทิตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

11. ให้พนักงานท าความสะอาดด าเนินการตามสัญญาที่ก าหนดอย างครบถ้วนิรวมทั้งระเบียบต างๆิของส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ด้วย 
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 หมวด 7 
การตกแต่งและต่อเติมพื้นที ่

 
1. กรณิีผูิ้ใชิ้อาคารมิีความประสงค์ ท าการตกแติ ง ติิดตั้ง ดิัดแปลงสิ วนหนึ่งสิ วนใดของอาคารหร อส วนหนิึ่ง

ส วนใดท่ีเกี่ยวขิ้องกิับระบบควบคิ มอาคารภายในพิ ้นท่ีใหิ้ติิดติ อ สบค. ลิ วงหนิ้ากิ อนด าเนิินการอยิ างนิ้อยิิ 
5 วิันทำการ โดยแจิ้งแบบรายละเอิียดในการตกแติ ง ติิดต้ังหริ อดิัดแปลง พริ้อมสาเนาสิัญญาจิ้างิ(ถิ้ามิี) 
และรายละเอิียดอิ ปกรณิ์ที่จะน าเขิ้าเพิ ่อทางานในสิ วนนั้นๆ ผลกระทบที่อาจมิีติ อโครงสริ้างหริ อระบบ
ควบคิ มอาคารและจะต้องได้รับอน ญาตจาก สบค. ก อนด าเนินการ 

2. กรณีมิีความต้องการเจาะผนังเพ ่อท าการติดรูป ป้ายหริ อโลโก้ ฯลฯ ผูิ้ใชิ้อาคารติ้องท าการขออนิ ญาตจาก 
สบค. กิ อนด าเนิินการพริ้อมแบบการติิดตั้ง เพิ ่อพิิจารณาต าแหนิ งการติิดต้ังรวมทั้งผลกระทบทิี่อาจิ
เกิิดขึน้ขณะท างาน และ หิ้ามท าใหิ้เกิิดรอยขิีดขิ วนหริ อ ความสกปรกของผนิัง กระจกิและพิ ้นของอาคาร 
หากมีิความเสียหายเกิดขึ้นผู้ที่ทาให้เกิดความเสียหายต้องรับผิิดชอบต อความเสียหายที่เกิิดขึ้นทั้งหมด 

3. เม ่อได้รับอน ญาตจาก สบค. ใหิ้กรอกแบบฟอริ์มขออนิ ญาตเขิ้าตกแติ งพิ ้นทีิ เชิ า ตามผนวก 4 พริ้อมแนบ
รายละเอียดแบบการตกแติ งและเอกสารอิ ่นๆิเพิ ่อพิจารณาก าหนดวงเงิินประกิันความเสิียหายและคิ าิ
สาธารณูปโภคท่ีต้องช าระแกิ   สบค. (ถ้ามิี) 

4. หลิังจากไดิ้ริับอนิ ญาตใหิ้ตกแติ งพิ ้นท่ีและวางเงิินประกิันความเสิียหาย (ถิ้ามิี)ิ 
5. เม ่อผูิ้ใชิ้อาคารทิี่เขิ้าตกแติ งพิ ้นที่ ใหิ้แจิ้งรายชิ ่อเจ้าหน้าที่ที่ติ้องการเขิ้าตกแติ งพริ้อมิรายละเอิียด วิัน-

เวลาการเข้าปฏิบิัติงานแกิ เจ้าหนิ้าที่ สบค. ตามแบบฟอริ์มขออนิ ญาตเขิ้าปฏิิบิัติิงานตกแติ งติ อเติิมิพิ ้นทีิ ใน
อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ตามผนวก 3 หากมิีการน าวัสดิ อิ ปกรณิ์เขิ้ามาปฏิบิัติิงานให้กรอก
แบบฟอร์มการนำวัสด ิอ ปกรณ์เข้า-ออกอาคาร ตามผนวก 2 เม ่อได้รับอน ญาตเริียบริ้อยแลิ้วใหิ้นาแบบค าขอ
ดิังกลิ าวไปแสดงิกับเจ้าหน้าที่ิสบค.เพิ ่อเขิ้าด าเนิินการตามวิัน-เวลาที่แจิ้งตามแบบฟอริ์มขอิอน ญาตเข้า
ปฏิิบัติงานในอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

6. การปฏิบัติงานที่มิีเสิียงดิังิหริ อมิีประกายไฟิหริ อสิ งกลิ่นรบกวนการทำงานของผูิ้ใชิ้อาคารต้องขอ
อน ญาตจากิสบค.ิก อนด าเนินการ ตามแบบฟอริ์มใบอนิ ญาตใหิ้ท างานที่ติ้องใชิ้ความริ้อน ผนวก 6 และ
จะอนิ ญาติให้ด าเนินการได้เฉพาะวิันหยิ ดราชการ หริ อตามวันเวลาที่ สบค.ก าหนดเท านั้น 

7. ผูิ้ใช้อาคารท่ีเขิ้าตกแติ งพิ ้นที่ซึ่งติ้องทำงานท่ีเกี่ยวขิ้องกิับประกายไฟิติ้องจิัดเตริียมเคร ่องดิับเพลิิงไวิ้ใน
บริิเวณพิ ้นที่ทีท่ างานใหิ้สามารถหยิิบใชิ้ไดิ้งิ าย และหิ้ามทำการจิัดเกิ บวิัสดิ ไวไฟเชิ นสิีน้ ามันิทิินเนอริ์
ไวิ้บริิเวณพิ ้นที่ตกแติ งโดยเดิ ดขาดิโดย สบค.จะมอบหมายใหิ้เจิ้าหนิ้าที่ิสบค. เข้าตรวจสอบขั้นตอน
ดังกล าวทั้งกิ อนและขณะด าเนินงาน 

8. ผู้ใชิ้อาคารที่เขิ้าตกแต งพิ ้นที่สามารถใช้หิ้องน้ าตามทิี่ิสบค.ก าหนดเท านั้น 
9. ห้ามท าการเจาะ สกัดพิ ้นและผนังคอนกรีตในส วนพ ้นที่เป็นโครงสร้างของอาคาร 
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10. ในระหวิ างการท างานใหิ้ผูิ้ใชิ้อาคารท่ีเขิ้าตกแติ งพิ ้นที่ิติ้องอยูิ เฉพาะพิ ้นที่ที่ทาการตกแติ งิเทิ านั้น หิ้าม 
เดิินเขิ้าไปในพิ ้นทีเ่ชิ าของบิ คคลอ ิ่น หริ อพิ ้นที่ที่ไม ได้รับอน ญาต และแติ งกายให้ิเรียบริ้อยท กครั้งที่ออก
นอกบริเวณท างาน 

11. การขนยิ้ายวิัสดิ อิ ปกรณิ์ติ างๆ จะติ้องขออนิ ญาตจาก สบค. เปิ นลายลิักษณิ์อิักษริลิ วงหนิ้ากิ อน
ด าเนิินงานอยิ างนิ้อย 3 วันท าการ รวมทั้งการใชิ้ลิิฟติ์ขนของและติ้องทำการปิูผิ้าใบปิิดพิ ้นที่ิทางเดิน
ส วนกลาง และใชิ้รถเข นทิี่มีล้อยางเทิ านั้น 

12. ห้ามใช้วิัสด และอ ปกรณ์ของ สบค. ก อนได้รับอน ญาต 
13. ห้ามวางวัสด อิ ปกรณ์บริเวณทางเดินและพิ ้นที่ส วนกลาง 
14. ผูิ้ใช้อาคารที่เขิ้าตกแติ งพิ ้นที่ ติ้องทำความสะอาดพ ้นที่หลิังจากงานเสริ จในแติ ละวันและนำิขยะออกไป

ทิ้งนอกอาคาร โดยจะติ้องหาภาชนะหริ อถิ งขยะมาใส  และขนยิ้ายดิ้วยความระมิัดระวิังมิิใหิ้เกิิดความิ
สกปรกในลิฟต ์และทางเดิน 

15. ผูิ้ ใชิ้อาคารจะต้องให้ความร วมม อและปฏิิบัติิตามกฎระเบิียบขิ้อบังคับที่ิสบค.ก าหนดโดยเคร งครัด
เพิ ่อใหิ้เกิิดความปลอดภิัย 

16. กรณีได้รับการร้องเรียนจากผู้ใชิ้อาคารรายอ ่นเร ่องเสิียงดิังหริ อเกิิดจากสาเหติ ใดสาเหติ หนึ่งซึง่มิีผลกระทบ
มาจากการตกแติ ง ิ สบค. มีสิทธิ์สั่งหย ดการท างานของผู้รับเหมาได้ตลอดเวลา  ตามเหติ อิันควรและ 
เหมาะสมกับสถานการณิ์ในขณะนั้น ซึ่งผู้ใชิ้อาคารจะถ อปฏิิบัติโดยไมิ มีเง ่อนไขใดๆ 

17. การกระทำอิ ่นใดทีิ ไมิ ไดิ้ระบิ ไวใ้นระเบิียบนี้ที่กิ อใหิ้เกิิดความเดิ อดริ้อน และความเสิียหายิสบค.จะท า
การลงโทษด้วยการปรับเงินหร อสั่งระงับการท างานทันทีจนกว าผู้รับเหมาจะรับผิดชอบความเสียหายที่
เกิดข้ึนทั้งหมด 

 

 

 

 

 

-13- 



 

 
 

หมวด 8 
การขนย้ายอุปกรณ์ ทรัพย์ส ินเข้าและออกจากอาคาร 

1. แจ้ง สบค.ทราบเป็นลายลิักษณอ์ิักษรลิ วงหน้าอย างน้อย 3 วิันท าการ 
2. ระบ  วิัน เวลา รวมทัง้ระยะเวลาที่จะต้องท าการขนย้ายอย างชัดเจน 
3. กำหนดเจิ้าหนิ้าทีิ ริับผิิดชอบในการควบคิ มการขนยิ้าย เพิ ่อสะดวกในการประสานงานดิ้านต างิๆิกิับ 

สบค. จ านวน 2 คน 
4. ทรพัย์สิินอ ปกรณ์ หร อวิัสด ที่ขนย้ายจะต้องท าการบรรจ จัดเกิ บอยิ างเริียบริ้อยเพิ ่อสะดวกในการขนย้าย 
5. กรณีของการเคล ่อนย้ายิิผู้ใช้อาคารจะต้องจัดเตรียมอ ปกรณ์อ านวยความสะดวกและป้องกันความ

เสียหายในการขนย้ายและสิ่งที่จ าเป็นในการขนย้ายิเพ ่อป้องกันความเสียหายต อทรัพย์สินของิอาคาริ
เช นิวัสด รองรับสิ่งของหร อรถเข นิที่มีล้อยางเท านั้น 

6. การขนย้ายทรัพย์สินิสิ่งของิให้ใช้ลิฟต์ขนของเท านั้นและต้องท าการขออน ญาตใช้ลิฟต์ขนของจากิ
สบค.ก อนใช้งานิและหากมีความเสียหายเกิดข้ึนผู้ใช้งานต้องท าการรับผิดชอบต อความเสียหายที่
เกิดข้ึน 

7. ให้กรอกแบบฟอร์มน าคร ภัณฑ์เข้า-ออกอาคาริ(ผนวกิ2) เพ ่อบันทึกทรัพย์สินที่นาเข้าหร อิออกจาก
อาคาริและให้ผู้มีอ านาจลงนามท กครั้ง 
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หมวด 9 

การเผยแพร่ประกาศประชาสัมพันธ์ 
 

ในการขอเผยแพร ประกาศประชาสัมพันธ์ิแจกจ ายส ่อิและใช้พ ้นที่เพ ่อวางส ่อประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ิสบค.ิได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติิดังนี้ 

 
 1. สบค.ิจัดเตรียมช องทางในการประชาสัมพันธ์ิค อ 

i. การอน ญาตให้ใช้พ ้นที่เพ ่อติดประกาศหร อแจกจ ายส ่อ 
ii. เวิ บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
iii. ป้ า ยประชาสั ม พันธ์ อิ เ ล กทรอนิ ก ส์  
iv. ระบบสารสนเทศอิ ่นๆ ที่ทาง สบค. จัดเตรียมไวิ้ให้ 

2. ผูิ้ทิี่ประสงคิ์จะขอเผยแพริ ประกาศประชาสิัมพิันธิ์ แจกจิ ายส ่อ และใชิ้พิ ้นทีเ่พิ ่อวางส ่อประชาสิัมพันธิ์
ตาม (1) จะติ้องขออนิ ญาตจาก สบค. กิ อนด าเนิินงานลิ วงหนิ้าอยิ างนิ้อย 7 วิันท าการ โดยสิ งหนิังสิ อิแจิ้งหริ อกรอก
แบบฟอริ์มการขอติิดประกาศประชาสิัมพิันธิ์ แจกจิ ายส ่อและใช้พิ ้นทีเ่พิ ่อวางส ่อประชาสิัมพิันธิ์ิโดยระบ รายละเอิียด
ของวัตถ ประสงค์ และรายละเอิียดของส ่อทิี่ต้องการเผยแพร พร้อมตัวอย างส ่อ มายัง สบค. 

3. ผู้ขอติิดประกาศประชาสิัมพันธิ์ แจกจ ิายส ่อและใชิ้พิ ้นทีเ่พิ ่อวางส ่อประชาสิัมพันธิ์สามารถประชาสิัมพิันธิ์
ขิ าวสารขิ้อมิูลภายในวิันและเวลา ต าแหนิ งหริ อพิ ้นทิี่ สบค.ก าหนดไวิ้เทิ านิัิ้น ทิั้งนิี้หากมิีการิติิดติั้งอิ ปกรณิ์หริ อ
สิ ่อในการเผยแพริ จะติ้องอยูิ ภายใติ้ความดิูแลและก ากิับของเจิ้าหนิ้าที่ิสบค. ท กครั้ง 

4. ผูิ้ขอใช้ท่ีไดิ้ริับอนิ ญาตใหิ้ประชาสิัมพิันธข์ิ าวสารขิ้อมิูลแลิ้วแติ การใชิ้ไมิ เปิ นไปตามขิ้อตกลงหร อใชิ้ใน
แนวทางที่ไม สมควร สบค.จะระงับการประชาสัมพันธ์ข าวสารข้อมูลนั้นทันที 

5. หากผูิ้ขอใชิ้ไมิ ปฏิิบิัติิตามระเบิียบนี้และไดิ้กระท าการใดๆ ซ่ึงกิ อใหิ้เกิดความเสิียหายแก ทรพัย์สิินตัว
อาคารสถานที่ ผิู้ขอใช้จะต้องชดใชิ้ค าเสียหายให้แกิ  สบค. 

6. เม อ่ผูิ้ขอใชิ้ไดิ้ริับอนิ ญาตด าเนิินการแลิ้ว หากเปิ นการติิดต้ังปิ้ายประชาสิัมพิันธิ์ที่ผูิ้ขอใชิ้ด าเนิินการ
ติิดต้ังเอง ผูิ้ขอใช้จะติ้องดาเนิินการร ้อถอน เคล ่อนยิ้าย ปิ้ายหริ อวิัสดิ ประชาสิัมพันธ์ต างิๆิหลิังจากครบก าหนดวิันที่
ได้รับอน ญาตให้ประชาสิัมพิันธิ์ 

7. ผูิ้ขอใชิ้ทีป่ระสงคิ์จะให ้สบค.จิัดหาเคร อ่งใชิ้หริ ออิ ปกรณิ์เพิิ่มขึ้นจากที่มิีไวิ้ประจ า ผูิ้ขอใชิ้จะต้องแจ้งให้
ทราบล วงหน้าไมิ น้อยกวิ า 3 วิันท าการ กิ อนวิันใชิ้และจะติ้องช าระคิ าใชิ้เคร ิ องใชิ้และอ ปกรณิ์ในสิ วนที่เพิิ่มขิึ้นตาม
อิัตราค าธรรมเนียมที่ สบค.ก าหนด 

8. อนิ ญาตใหิ้มิีการแจกเอกสารประชาสิัมพนัธิ์ เฉพาะพิ ้นที่เอนกประสงค์ ชิั้น 1  เทิ านั้นและติ้องไม เป็นการ
รบกวนหร อกิีดขวางทางเดินหร อสร้างความร าคาญให้แกิ ผู้อ ่น 

9. ในกรณิีที่ขอด าเนินการประชาสิัมพิันธิ์หร อจัดกิจกรรมต างๆิที่มีการใช้เคร ่องขยายเสิียงิก าหนดใหิ้ใชิ้เคร ิ อง
ขยายเสิียงิภายในพิ ้นที่ความดังไม เกิิน 80 เดซิเบล 
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หมายเลขโทรศัพท์ภายในที่ติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน)  

ผู้อ านวยการ (รศ.ิประดนเดชิินีละค ปต์)   โทร.ิิภายในิ622998ิม อถ อิ: 081-6208626 

รองผู้อ านวยการ (รศ.ิดร.ิสมชายิน าประเสริฐชัย)  โทร.ิิภายในิ622997ิม อถ อิ: 081-3769076 

รองผู้อ านวยการ (ผศ.ิดร.ิพีรวัฒน์ิิวัฒนพงศ์)  โทร.ิภายในิ622997ิิม อถ อิ: 081-8894942 

รองผู้อ านวยการ (ผศ.ิดร.ิชวลิติิศรีสถาพรพัฒน์)  โทร.ิภายในิ622997ิิม อถ อิ: 084-0003750 

หัวหน้าส านักงานเลขาน การิ(นางชิดชนกิสายช  มอินทร์) โทร.ิภายในิ622993ิิม อถ อิ: 081-7025096 

หัวหน้าฝ่ายบริหารและธ รการ (นางชิดชนกิสายช  มอินทร์) โทร.ิภายในิ622993ิิม อถ อิ: 081-7025096 

หัวหน้าฝา่ยบริการและฝึกอบรมิ(นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ) โทร.ิภายในิ622989ิิม อถ อิ: 081-8129157  

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ (น.ส.ิกัลยกริทัดน าธง)  โทร.ิภายในิ622988ิิม อถ อิ: 086-5417896  

หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเคร อข าย (นายมหาราชิทศศะ)ิิโทร.ิภายในิ622987ิม อถ อิ: 091-6707389 

หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศิิ(น.ส.ิสมใจิิบรรเทาก ล) โทร.ิภายในิ622986ิิม อถ อิ: 081-9477458 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอาคาร  โทร.ิ ภายในิ622599  
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