ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่
สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับ พ.ศ.2557)

สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คานา

ระเบียบปฏิิบัติการใช้อาคารและสถานทีิฉบิับนี้ สานักบริการคอมพิวเตอร์ ในฐานะผู้ิบ ริิห ารอาคาร
จิัด ทาขึ้น โดยมิีวัิต ถิประสงค์ เพิิอเปินิระเบิียบใหิ้ผู้ิใชิ้อาคาร อันไดิ้แกิบคลากรของสานักบริการคอมพิวเตอร์ิ
คณาจารย์ิ บคลากรินิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ิ หนิวยงานที่รับบริการ ริ้านคิ้า ผู้ิทีิมาติิดติอและ
ประกอบกิิจกรรมิในอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์ ถอเป็นแนวปฏิิบัติเพ่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจน
สงวนริักษาทริัพยิ์สิินิของอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์ ใหิ้อยูิในสภาพทีิเหมาะสมติอการใชิ้งานและสามารถ
ให้บริการได้อยางเหมาะสมตลอดเวลา ทั้งนี้ิสบค. อาจดาเนิินการปริับปริงระเบิียบฯินี้ให้มีความเหมาะสมโดย
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสตอไป

สานักบริการคอมพิวเตอร์ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารบัญ
นิิยาม
หมวด 1 การปฏิบิัติทั่วไปภายในอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์
หมวด 2 ข้อกำหนดในการเข้า-ออก อาคาร
หมวดิ3 การใช้บริการของสานักบริการคอมพิวเตอร์
หมวด 4 การใช้รถในพ้นที่ที่สานักบริการคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ
หมวด 5 การใช้ลิฟิ ต์และบันได
หมวด 6 การรักษาความสะอาดภายในอาคาร
หมวด 7 การตกแตงและตอเติมพิ้นที่
หมวด 8 การขนย้ายอปกรณ์ิทริัพย์สินิ เข้าและออกจากอาคาร
หมวด 9 การเผยแพรประกาศประชาสัมพิันธิ์
หมวด 10 กรณีฉกเฉิน
แผนผิังอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์ิิิิิิิิิ
แบบฟอร์มการนาครภิัณฑ์เขิ้า-ออกอาคาริิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
แบบฟอร์มขออนญาตเขิ้าปฏิิบัติงานในอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์ิิิิิิิิิิิ
แบบฟอร์มขออนญาตเขิ้าตกแตงพิ้นที่เชิาิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ

หน้า
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
ผนวกิ1
ผนวกิ2
ผนวกิ3
ผนวกิ4
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ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่
สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับร่าง พ.ศ. 2557)
------------------------------------นิยาม
“สบค.” หมายความวิาิสานักบริการคอมพิวเตอร์ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“อาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์” หมายความวิาิอาคารส านัก บริการคอมพิว เตอร์ ิ เลขที่ิ 50
ถนนงามวงศ์วานิแขวงลาดยาวิเขตจตจักริกรงเทพฯิ10900 เป็นอาคาริ10 ชั้นิที่มีพ้นที่ทั้งหมดของอาคาริ
25,296 ตารางเมตริอาคารประกอบด้วยสานักงานิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตางๆิห้องบริการคอมพิวเตอร์ิห้อง
ศึกษาทบทวนิพ้นที่จอดรถและบริเวณพ้นที่ที่สานักบริการคอมพิวเตอร์รับผิดชอบิ ดังแสดงตามผังใน ผนวก 1
“ผู้ิใ ชิ้บ ริ ก าร” หมายความวิา ข้า ราชการิ อ า จ า ร ย์ ิ นิ สิ ต ิ เจ้าหน้าที่ิพนักงานผู้ประกอบการิ
ผู้ประกอบการิติัวแทนผู้ิประกอบการ ลิูกจิ้าง ผู้ิรัิบจิ้างิผู้ิรัิบเหมา ลิูกคิ้า รวมถิึงผู้ิมาติิดติอหริอริวมกิิจกรรมติางๆ
ของสานักบริการคอมพิวเตอร์
“บคลากรสานักบริการคอมพิวเตอร์” หมายความวิาิข้าราชการิพนิักงานเงินงบประมาณิพนักงาน
เงินรายได้ิ และลิูกจิ้างที่สังกัดสานักบริการคอมพิวเตอร์ิ และ/หรอ พนักงานและลูกจ้างของผู้ริับจ้างที่ิสบค. จ้างมา
เพิ่อปฏิิบัติงานตางๆ เชิน งานรักษาความปลอดภัยและจราจริงานบริการรักษาความสะอาด งานบริิการบารงรักษา
และควบคมระบบอาคาร
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หมวด 1
การปฏิบัติทวั่ ไปภายในอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์
1. การประกอบกิจกรรมตางๆิเชนการเรียนิการสอนิการฝึกอบรมิการประชมิการให้บริการแก้ไขปัญหาด้านิ
ICT หรอบริการอิ่นใดๆิในพิ้นที่อาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์ิ ต้องได้รับอนญาตจากิสบค.
2. ให้ทิ้งขยะในถังรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ โดยมีการกาหนดประเภทของขยะเพ่อให้สามารถทาการคัดแยก
ประเภทได้
3. ให้เปิดเคร่องปรับอากาศิตั้งแตเวลาิ07:30 น. และให้ปิดเคร่องปรับอากาศกอนเลิกงาน/บริการิ15ินาที
4. ให้ ส ามารถดาเนิ น กิ จ กรรมและปฏิ บัติห น้ าที่ใ นพ้นที่ ส านั กงานได้ใ นช วงเวลาิ07:00-17:30 น.เทานั้ นิ
นอกเหนอจากเวลาดังกลาวให้ปฏิบัติงานในห้องิ210ิแทนิเพ่อเป็นการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย
ของบคลากรของิสบค.
5. ไมประพฤติตนหรอกระทาการใดๆิให้เป็นที่เดอดร้อนราคาญแกผู้อ่น
6. ห้ามบคลากริสบค. เข้า-ออกิในสวนของห้องและพ้นที่ตางๆิที่ไมได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงอยางเครงครัดิิ
ยกเว้นจะได้รับอนญาตจากผู้อานวยการิสบค.หรอผู้ที่ได้รับมอบหมาย
7. ห้ามนาบคคลภายนอกมาใช้บริการตางๆิห้องศึกษาทบทวนิห้องปฏิบัติการโดยไมได้รับอนญาต
8. ห้ามผู้ใช้บริการใช้ห้องศึกษาทบทวนมาเปิดให้บริการโดยทาการเกบเงินหารายได้
9. ให้ทาการรับรองญาติิบตริหลานิบคคลที่รู้จักิในพ้นที่ที่ิสบคิได้จัดเตรียมให้ิ
10. ห้ามตอเติมหรอนาอปกรณ์เพิ่มเติมมาติดตั้งในพ้นที่ทางานิิอันกอให้เกิดความไมเป็นระเบียบ
11. ห้ามแจกใบปลิวิติดป้ายโฆษณาหรอกิจกรรมอ่นๆิกอนได้รับอนญาต
12. ห้ามสูบบหรี่ิด่มของมึนเมาิและเสพสิ่งเสพติดิเม่ออยูภายในอาคาร
13. ห้ามนาสัตว์เลี้ยงติางๆ เขิ้าภายในอาคาร และหริอบริิเวณพิ้นทีภ่ ายในสานักบริการคอมพิวเตอร์
14. ห้ามเลนการพนันหรอดาเนินการตางๆที่เกิี่ยวข้องกิับการพนัน
15. ห้ามการกระทาใดๆิอันเป็นเหตให้ทรัพย์สินของิสบค.เสียหายิิโดยิสบค.จะเรียกคาเสียหายตามมูลคาความ
เสียหายที่เกิดขึ้น
16. ห้ามกระทาใดๆิอันอาจจะกระทบภาพลักษณ์ิความมั่นคงิปลอดภัยหรอกอให้เกิดความเสียหายใดตออาคาริ
รวมทั้งความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
17. ห้ามกระทาการใดๆิที่ขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดี
18. ห้ามนาวัสดที่เป็นเช้อเพลิงิวัตถเคมีิิอาวธและสิ่งผิดกฎหมายทกประเภทที่อาจกอให้เกิดอันตรายใดๆิรวมทั้ง
วัตถหรอวัสดใดๆิที่มีกลิ่นอันกอให้เกิดความเดอนร้อนราคาญเข้ามายังภายในอาคาร
19. การใช้พ้นที่ตางๆิในสวนที่ิสบค. รับผิดชอบิเพ่อการใดกตามต้องได้รับอนญาตจากิสบค. กอนดาเนินการทก
ครั้ง
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หมวด
2
ข้อกาหนดในการเข้า-ออกอาคาร
1. ให้ผู้ใชิ้อาคาร เข้า-ออก อาคาร ตามสวนตางๆิและเวลาทีก่ ำหนดดังนี้ิอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์

อาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์

เวลาเปิด-ปิิดิ
วันราชการ
วันเสาร์ิอาทิตย์
07.00 - 20.00 น.
ปิิด

1

ลานเอนกประสงค์

05.00 - 23.00 น.

2

ICT Helpdesk

07.00 - 20.30 น.

05.00 - 23.00
น.20.00
น.
ิ08.30
- 16.30

KITS

08.30 - 20.30 น.

08.30 - 16.30

ชิั้น

อาคาร/ห้องปฏิบัติการ

3

ห้องสัมมนาขนาดใหญิ(300 ที่นั่ง)

(เฉพาะงาน)

(เฉพาะงาน)

4

ห้องเรียนตางๆิ

(ตามตารางเรียน)

(ตามตารางเรียน)

5

ห้องเรียนตางๆ

(ตามตารางเรียน)

(ตามตารางเรียน)

6

ศูนย์ข้อมูล

07.30 - 24.00 น.

07.30 - 24.00 น.

7

สานักงานและห้องประชม

8

ห้องเรียน

07.00 - 17.30 น.
(เฉพาะงาน)

ปิิด
(เฉพาะงาน)

9

ห้องบริการประชมทางไกล

(เฉพาะงาน)

(เฉพาะงาน)

10

ห้องจัดประชมวิชาการ

(เฉพาะงาน)

(เฉพาะงาน)

2.
3.
4.
5.

การเขิ้าออก-อาคาร นอกเหนอจากทิี่กาหนดตาม (1) ต้องได้รับอนญาตจาก สบค.
สบค. สงวนสิิทธิในการเปลิี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดิตามความจาเป็นและเหมาะสม
วิิธีกิ ารหริอขั้นตอนการผานเข้า-ออกอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามทิี่สบค.กาหนด
บคลากรของิสบค. ต้องสแกนนิ้วมอที่สานักงานชั้นิ7 และการสแกนลายนิ้วมอจะนับวาเป็นการลงเวลา
เข้า-ออกในการปฏิบัติงาน
6. ให้ใช้ระบบสแกนนิ้วมอบริเวณประตูทางเข้าสานักงานชั้นิ7ิในชวงเวลาิ07:00-8:00 น.ิ12:00-13:00 น.ิ
และิ16:30-17:30 น.ิเพ่อความปลอดภัยของทรัพย์สินสานักงานและบคลากร
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7. บคคลภายนอกผู้มาติดตอราชการิ(Visitor) จะต้องแลกบัตรประจาตัวและติดบัตรอนญาตเข้า-ออกอาคาร
ตลอดชวงเวลาที่อยูในอาคาริิและต้องคนบัตรที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณชั้นิ1 และผู้ที่
ประสานงานจะนาเข้าปฏิบัติงานหรอนาเข้าในสวนของห้องรับรอง/ห้องประชม
8. กรณีทาบัตรอนญาตเข้า-ออกอาคารสูญหายิ
8.1. ถ้าเป็ น บ คคลากริให้ แจ้ งงานทรัพยากรบ คคลิฝ่ ายบริ ห ารและธ รการเพ่อดาเนินการจัด ทาบัต ริ
ทดแทนโดยมีคาใช้จายตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สานักบริการคอมพิวเตอร์กาหนด
8.2. ถ้าเป็นบคคลภายนอกที่มาติดตอราชการิให้ติดตอการเงินิเพ่อจายคาปรับิแล้วติดต องานิรปภิเพ่อ
ขอรับบัตรประจาตัวคนิ
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หมวด 3
การใช้บริการของสานักบริการคอมพิวเตอร์
1. การขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ิห้องเรียนิห้องประชมิห้องการเรียนการสอนทางไกลิและ
ห้องตางิๆิของสานักบริการคอมพิวเตอร์ต้องทาหนังสอขออนญาตใช้บริการจากผู้อานวยการสานักบริการ
คอมพิวเตอร์หรอผู้ที่ได้รับมอบหมายลวงหน้าิ3ิวันทาการ
2. การขอใช้พ้นที่เอนกประสงค์อาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์ต้องทาหนังสอขออนญาตใช้สถานที่จาก
ผู้อานวยการสานักบริการคอมพิวเตอร์หรอผู้ที่ได้รับมอบหมายลวงหน้าิ3ิวันทาการ
3. เม่อได้รับอนญาตให้ใช้สถานที่ผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สานักบริการคอมพิวเตอร์
กาหนด
4. ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนญาตให้ใช้สถานที่หรอบริการจากสานักบริการคอมพิวเตอร์ต้องเป็น ผู้รับผิดชอบหาก
เกิ ดความเสี ย หายจากการกระท าโดยความประมาทิความรู้ เท าไมถึ งการณ์ห ร อความผิ ดพลาดของ
ผู้ใช้บริการ
5. ห้ามใช้พ้นที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตหมูมากที่ใช้เสียง
6. ห้ามผู้ใช้บริการกระทาใดๆิอันเป็นอันตรายิเดอดร้อนินารังเกียจิไมสภาพิกอให้เกิดความราคาญและ
รบกวนตอความสงบสขและ/หรอขัดตอกฎหมายและหลักศีลธรรมอันดี
7. ห้ามกระทาใดๆิอันอาจจะกระทบตอภาพลักษณ์ิความมั่นคงปลอดภัยหรอกอให้เกิดความเสียหายกับ
ระบบสารสนเทศและทรัพย์สินตางๆิของสานักบริการคอมพิวเตอร์
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หมวด 4
การใช้รถในพืน้ ที่สานักบริการคอมพิวเตอร์
1. ผู้ิที่น ำรถเขิ้า มาบริเ วณพ้น ที่สานัก บริก ารคอมพิว เตอร์ิ ติ้องปฏิบัิติิต ามกฎจราจรและปฏิบัติต ามิ
ระเบิีย บ ขิ้อบิังคิับ ประกาศ คำสัิง และเคร่องหมายที่ สบค .และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาหนดิิทั้งนี้ิสบค. จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดิๆิที่อาจเกิดขึ้นกับรถ
2. การใชิ้รถในบริิเวณพ้น ที่สานั กบริ การคอมพิว เตอร์ิ หิ้ามใชิ้ความเริวเกิินกวาที่กาหนดไว้และจะต้อง
ไมกิอความเดอดร้อนราคาญแกผู้อิ่นหรอขับขิี่รถในลักษณะอิันอาจจะเป็นอันตรายตอบคคลหริอ
ทรัพย์สิิน
3. การจอดรถในบริิเวณพ้น ที่สานั กบริการคอมพิว เตอร์ิ จะทาไดิ้เฉพาะในเขตหริอบริิเวณิ ตามเวลาที่
สบค. กาหนดดังนี้
i. พ้นที่จอดรถสาหรับบคลากริสบค.
ii. พ้นที่จอดรถสาหรับผู้ที่มาติดตอราชการกับิสบค. (สามารถจอดได้ไมเกินิ1 ชั่วโมง)
4. การฝ่าฝินระเบียบข้างต้นิเจิ้าหนิ้าที่ิสบค. จะดาเนิินการอยิางิหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
i. การวากลาวตักเตอน
ii. การใสิเคริองบิังคิับลิ้อเพิ่อมิิใหิ้มีิการเคลิอนยิ้ายจนกวิาจะไดิ้รัิบการปลดเคริองบิังคิับลิ้อิ
และผู้ใช้รถหรอผู้ครอบครองรถชาระคาธรรมเนียมในการปลดเคร่องบังคับล้อิเป็นเงิน 500
บาท
iii. การเคล่อนย้ายรถให้พ้นการกีดขวางสาหริับรถจักรยานยนต์และผู้ใชิ้รถหริอผู้ิครอบครองรถ
ชาระคาธรรมเนียมในการเคล่อนย้ายรถ เป็นเงิน 200 บาท
iv. ผู้ิท่ีน ำรถเขิ้า มาในบริิเ วณพ้น ที่สานัก บริก ารคอมพิว เตอร์ ซึ่ง ไมิปฏิบัิติิต ามระเบิีย บ
และหลิักเกณฑิ์ที่ สบค.กำหนด ซึง่ ิสบค. ไดิ้เคยติักเติอนแลิ้วแติผู้ินั้นยิังฝิาฝินระเบิียบและ
หลิักเกณฑิ์ดิัง กลิาวอี ก
สบค. อาจห้ ามผิู้นั้นใชิ้รถในบริเ วณพ้น ที่สานัก บริก าร
คอมพิว เตอร์ ิ เป็นการชิั่วคราว
5. การลิ้างรถิซิอมรถ ตกแติง หริอิเปลิี่ยนสภาพ รวมถิึงเปลี่ยนถิายน้ามิันเคร่องหริอกระทำการใดๆ
อันจะกิอให้ เกิด ความสกปรกหร อทาให้เกิดเสิีย งดิัง รบกวนบิคคลอิ่น จะกระทาไดิ้เฉพาะในเขตหริอ
บริิเวณและตามเวลาที่ สบค. กาหนดไว้เทานั้น
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หมวด 5
การใช้ลิฟท์และบันได
1. คาจากัดความ
i. บันไดิมีไว้สาหรับการเดินทางขึ้นลงในชั้นตางๆิตั้งแตชั้นที่ิ1 ถึงชั้นที่ิ10
ii. บันไดทางหนีไฟิิิมีไว้สาหรับกรณีฉกเฉินิ
iii. ลิฟต์โดยสาริมีไว้เพ่อการโดยสารเทานั้นิห้ามใช้ลิฟต์โดยสารเพ่อการขนย้ายวัสดอปกรณ์ตางิๆิโดยเดดขาด
iv. ลิฟต์ขนของิมีไว้เพ่อขนของิวัสดอปกรณ์ตางๆิหรอใช้โดยสารในกรณีจาเป็น
2. การใช้บนั ไดให้เดินชิดขวาเสมอหรอเดินตามลูกศรที่กาหนด
3. การเดินทางขึ้น-ลงิ1ิชั้นให้ใช้บันไดเทานั้น
4. ลิฟต์โดยสารจะเปิด-ปิดิโดยกาหนดให้ลิฟต์ตัวที่หนึ่งเปิด -ปิดเฉพาะชั้นที่ิ1, 3, 5, 7 และิ9ิและลิฟต์ตัวที่สอง
เปิด-ปิดเฉพาะชั้นที่ 1, 4, 6, 8 และิ10 เทานั้น
5. ลิฟต์โดยสารจะไมเปิดบริการในชั้นที่ิ2
6. การขนย้ายสิ่งของเข้า-ออกอาคารให้ใช้ลิฟต์ขนของเทานั้นิโดยต้องทาการกรอกแบบฟอร์มิตามผนวกิ2 กรณี
เป็ น ผู้ รั บ จ้ างของหน วยงานหร อผู้ เช าต้องกรอกแบบฟอร์มขออนญาตเข้าปฏิ บัติงานในอาคารส านั กบริการ
คอมพิวเตอร์ิตามผนวกิ3 ด้วยิและนาแบบฟอร์มสงให้เจ้าหน้าที่ิสบค.
7. หากวัสดที่ขนสงมีขนาดใหญหรอยาวเกินไปิจะต้องตัดให้มีขนาดความยาวเหมาะสมกับขนาดลิฟต์ิกอนทาการขน
ย้ายิถ้าเป็นวัสดหรออปกรณ์ที่ไมสามารถตัดได้ิให้ขนย้ายขึ้น -ลงโดยใช้บันไดหนีไฟของอาคาริทั้งนี้ิผู้ทาการขน
ย้ายจะต้องแจ้งขออนญาตกับิสบค. กอนดาเนินการทกครั้ง
8. ห้ามใช้ลิฟต์ขนของิขนย้ายวัสดที่มีน้าหนักเกินกวาน้าหนักที่ลิฟต์กาหนด
9. ห้ามเลนิห้ามกระโดดภายในลิฟต์
10. กรณีเกิดเหตฉกเฉินลิฟต์ค้างให้กดป่มิ“EMERGENCY CALL” เพ่อติดตอเจ้าหน้าที่ิสบค. ในการดาเนินการ
ชวยเหลอตอไปิ
11. กรณีผู้โดยสารติดค้างในลิฟต์ิห้ามมิให้งัดแงะประตูลิฟต์เพ่อออกจากตัวลิฟต์ิและให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย
12. กรณีเกิดเหตเพลิงไหม้หรอเหตแผนดินไหวิห้ามใช้ลิฟต์โดยเดดขาด
13. ห้ามขีดเขียนิปิดิแปะิแผนภาพโฆษณาหรอสิ่งพิมพ์ใดๆิบนผนังลิฟต์หรอประตูลิฟต์ิิิหากฝ่าฝืนิสบค. จะ
ดาเนินการปลดออกและเรียกคาเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง
14. กรณีที่ผู้ใช้อาคารไมปฏิบัติตามกฎและมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้ลิฟต์ิจากมูลเหตของการฝ่าฝืนข้อกาหนด
ดังกลาวิสบค. จะไมรับผิดชอบใดๆิตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของิผู้ใช้อาคาริและผู้ใช้อาคารจะต้อง
รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลิฟต์ตามมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น
15. ข้อควรระวังในการใช้บนั ไดและลิฟต์
i. ไมควรเลนหรอทากิจกรรมบริเวณบันไดและหน้าลิฟต์
ii. ไมควรให้เดกหรอผู้สูงอายที่ไมสามารถชวยเหลอตัวเองได้ใช้บันไดและลิฟต์โดยลาพัง

-11-

หมวด 6
การรักษาความสะอาดภายในอาคาร
1. ห้ามประกอบอาหารในอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์
2. อาหารที่นาขึ้นอาคารหรอรับประทานอาหารภายในพ้นที่ของผู้ใช้อาคาริหากเหลอจากการรับประทานให้นา
ออกนอกอาคารหรอทิ้งในถังรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ิเพ่อป้องกัน การสงกลิ่นรบกวนิและไมให้เป็นแหลง
เพาะพันธ์สัตว์ิ
3. ห้ามรับประทานอาหารภายในสานักงานิิิห้องปฏิบัติการิิห้องเรียนิห้องทบทวนการศึกษาิและห้องตางๆิิ
ให้รับประทานได้เฉพาะในห้องหรอพ้นที่ที่กาหนดสาหรับรับประทานอาหารเทานั้น
4. ห้ามทิ้งเศษอาหาริกระดาษทิชชูิและสิ่งปฏิกูลใดๆิลงในทอน้าทิ้งและโถสขภัณฑ์
5. ห้ามปัดกวาดเศษผงหรอขยะจากพ้นที่ของผู้ใช้อาคาริออกมาในบริเวณพ้นที่สวนกลางิของอาคารสานัก
บริการคอมพิวเตอร์
6. ห้ามวางวัสดิอปกรณ์และสิ่งของอ่นใดิกีดขวางบริเวณระเบียงิทางเดินิห้ามทิ้งขยะนอกบริเวณที่กาหนด
7. ให้ทิ้งขยะในถังรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ิโดยแยกขยะให้ชัดเจน
8. หากพบสิ่งสกปรกหรอสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ิสบค.
9. ห้ามให้อาหารสนัขิแมวและสัตว์ตางๆิภายในอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์ิเพ่อป้องกันไมให้เป็นสัตว์
เหลานั้นมาอาศัยอยางถาวรและกลายเป็นแหลงเพาะพันธ์เช้อโรคิรวมทั้งอาจกอให้เกิดอันตรายกับบคลากร
ของิสบค. และผู้ใช้บริการได้
10. ห้ามสูบบหรี่ภายในอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์ิ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับิ2,000 บาทิตามที่กฎหมาย
กาหนด
11. ให้พนักงานทาความสะอาดดาเนินการตามสัญญาที่กาหนดอยางครบถ้วนิรวมทั้งระเบียบตางๆิของสานัก
บริการคอมพิวเตอร์ด้วย

-12-

หมวด 7
การตกแต่งและต่อเติมพื้นที่
1. กรณิีผู้ิใชิ้อาคารมิีความประสงค์ ทาการตกแติง ติิดตั้ง ดิัดแปลงสิวนหนึ่งสิวนใดของอาคารหรอสวนหนิึ่ง
สวนใดที่เกี่ยวขิ้องกิับระบบควบคิมอาคารภายในพิ้นที่ใหิ้ติิดติอ สบค. ลิวงหนิ้ากิอนดาเนิินการอยิางนิ้อ ยิิ
5 วิันทำการ โดยแจิ้งแบบรายละเอิียดในการตกแติง ติิดตั้งหริอดิัด แปลง พริ้อมสาเนาสิัญญาจิ้า งิ(ถิ้ามิี)
และรายละเอิีย ดอิปกรณิ์ที่จะนาเขิ้าเพิ่อทางานในสิวนนั้น ๆ ผลกระทบที่อาจมิีติอโครงสริ้างหริอระบบ
ควบคิมอาคารและจะต้องได้รับอนญาตจาก สบค. กอนดาเนินการ
2. กรณีมิีความต้องการเจาะผนังเพ่อทาการติดรูป ป้ายหริอโลโก้ ฯลฯ ผู้ิใชิ้อาคารติ้องทาการขออนิญาตจาก
สบค. กิอนดาเนิินการพริ้อมแบบการติิด ตั้ง เพิ่อพิิจารณาตาแหนิงการติิดตั้งรวมทั้งผลกระทบทิี่อาจิ
เกิิดขึน้ ขณะทางาน และ หิ้ามทาใหิ้เกิิดรอยขิีดขิวนหริอ ความสกปรกของผนิัง กระจกิและพิ้นของอาคาร
หากมีิความเสียหายเกิดขึ้นผู้ที่ทาให้เกิดความเสียหายต้องรับผิิดชอบตอความเสียหายที่เกิิดขึ้นทั้งหมด
3. เม่อได้รับอนญาตจาก สบค. ใหิ้กรอกแบบฟอริ์มขออนิญาตเขิ้าตกแติงพิ้นทีิเชิา ตามผนวก 4 พริ้อมแนบ
รายละเอีย ดแบบการตกแติงและเอกสารอิ่น ๆิเพิ่อพิจ ารณากาหนดวงเงิินประกิัน ความเสิีย หายและคิาิ
สาธารณูปโภคที่ต้องชาระแกิ สบค. (ถ้ามิี)
4. หลิังจากไดิ้รัิบอนิญาตใหิ้ตกแติงพิ้นที่และวางเงิินประกิันความเสิียหาย (ถิ้ามิี)ิ
5. เม่อผู้ิใชิ้อาคารทิี่เ ขิ้า ตกแติงพิ้น ที่ ใหิ้แ จิ้งรายชิ่อเจ้าหน้าที่ ที่ต้ิองการเขิ้า ตกแติงพริ้อมิรายละเอิียด วิันเวลาการเข้าปฏิบิัติงานแกิเจ้าหนิ้าที่ สบค. ตามแบบฟอริ์มขออนิญาตเขิ้า ปฏิิบัิติิงานตกแติงติอเติิมิพิ้นทีิใน
อาคารสานักบริการคอมพิว เตอร์ ตามผนวก 3 หากมิีการนาวัสดิอิปกรณิ์เขิ้ามาปฏิบัิติิงานให้กรอก
แบบฟอร์มการนำวัสดิอปกรณ์เข้า-ออกอาคาร ตามผนวก 2 เม่อได้รับอนญาตเริียบริ้อยแลิ้วใหิ้นาแบบคาขอ
ดิังกลิาวไปแสดงิกับเจ้าหน้าที่ิสบค.เพิ่อเขิ้าดาเนิินการตามวิัน -เวลาที่แจิ้งตามแบบฟอริ์มขอิอนญาตเข้า
ปฏิิบัติงานในอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์
6. การปฏิบัติ ง านที่มีิเ สิีย งดิัง ิหริอมิีป ระกายไฟิหริอสิงกลิ่นรบกวนการทำงานของผู้ิใ ชิ้อ าคารต้อ งขอ
อนญาตจากิสบค.ิกอนดาเนินการ ตามแบบฟอริ์มใบอนิญาตใหิ้ทางานที่ต้ิองใชิ้ความริ้อน ผนวก 6 และ
จะอนิญาติให้ดาเนินการได้เฉพาะวิันหยิดราชการ หริอตามวันเวลาที่ สบค.กาหนดเทานั้น
7. ผู้ิใ ช้อ าคารที่เ ขิ้าตกแติงพิ้นที่ซึ่ง ติ้อ งทำงานที่เ กี่ย วขิ้องกิับ ประกายไฟิติ้องจิัด เตริีย มเคร่องดิับ เพลิิง ไวิ้ใ น
บริิเ วณพิ้น ที่ทที่ างานใหิ้ส ามารถหยิิบ ใชิ้ไดิ้งิาย และหิ้า มทำการจิัด เกิบวิัส ดิไวไฟเชินสิีน้ามันิทิิน เนอริ์
ไวิ้บริิเ วณพิ้น ที่ตกแติงโดยเดิดขาดิโดย สบค.จะมอบหมายใหิ้เ จิ้าหนิ้าที่ิสบค. เข้าตรวจสอบขั้นตอน
ดังกลาวทั้งกิอนและขณะดาเนินงาน
8. ผู้ใชิ้อาคารที่เขิ้าตกแตงพิ้นที่สามารถใช้ห้อิ งน้าตามทิี่ิสบค.กาหนดเทานั้น
9. ห้ามทาการเจาะ สกัดพิ้นและผนังคอนกรีตในสวนพ้นที่เป็นโครงสร้างของอาคาร
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10. ในระหวิางการทางานใหิ้ผ้ิูใชิ้อาคารที่เขิ้าตกแติงพิ้น ที่ิติ้องอยูิเฉพาะพิ้น ที่ที่ทาการตกแติงิเทิานั้น หิ้า ม
เดิินเขิ้าไปในพิ้นทีเ่ ชิาของบิคคลอิ่น หริอพิ้นที่ที่ไมได้รับอนญาต และแติงกายให้ิเรียบริ้อยทกครั้งที่ออก
นอกบริเวณทางาน
11. การขนยิ้า ยวิัส ดิอิปกรณิ์ติางๆ จะติ้อ งขออนิญาตจาก สบค. เปินลายลิัก ษณิ์อัิก ษริลิวงหนิ้ากิอน
ดาเนิินงานอยิางนิ้อย 3 วันทาการ รวมทั้งการใชิ้ลิิฟติ์ขนของและติ้องทำการปิูผ้ิาใบปิิดพิ้นที่ิทางเดิน
สวนกลาง และใชิ้รถเขนทิี่มีล้อยางเทิานั้น
12. ห้ามใช้วิัสดและอปกรณ์ของ สบค. กอนได้รับอนญาต
13. ห้ามวางวัสดอิปกรณ์บริเวณทางเดินและพิ้นที่สวนกลาง
14. ผู้ิใช้อาคารที่เขิ้าตกแติงพิ้นที่ ติ้องทำความสะอาดพ้นที่หลิังจากงานเสริจในแติละวันและนำิขยะออกไป
ทิ้งนอกอาคาร โดยจะติ้องหาภาชนะหริอถิงขยะมาใส และขนยิ้ายดิ้วยความระมิัดระวิังมิิใหิ้เกิิดความิ
สกปรกในลิฟต์ และทางเดิน
15. ผู้ิใชิ้อ าคารจะต้องให้ค วามรวมมอและปฏิิบัติิตามกฎระเบิียบขิ้อบัง คับที่ิสบค.กาหนดโดยเครงครัด
เพิ่อใหิ้เกิิดความปลอดภิัย
16. กรณีได้รับการร้องเรียนจากผู้ใชิ้อาคารรายอ่นเร่องเสิียงดิังหริอเกิิดจากสาเหติใดสาเหติหนึ่งซึง่ มิีผลกระทบ
มาจากการตกแติง ิสบค. มีสิทธิ์สั่งหยดการทางานของผู้รับเหมาได้ตลอดเวลา ตามเหติอิันควรและ
เหมาะสมกับสถานการณิ์ในขณะนั้น ซึ่งผู้ใชิ้อาคารจะถอปฏิิบัติโดยไมิมีเง่อนไขใดๆ
17. การกระทำอิ่นใดทีิไมิไดิ้ระบิไว้ในระเบิียบนี้ที่กิอใหิ้เกิิดความเดิอดริ้อน และความเสิียหายิสบค.จะทา
การลงโทษด้วยการปรับเงินหรอสั่งระงับการทางานทันทีจนกวาผู้รับเหมาจะรับผิดชอบความเสียหายที่
เกิดขึ้นทั้งหมด
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หมวด 8
การขนย้ายอุปกรณ์ ทรัพย์สินเข้าและออกจากอาคาร
1. แจ้ง สบค.ทราบเป็นลายลิักษณ์อิักษรลิวงหน้าอยางน้อย 3 วิันทาการ
2. ระบ วิัน เวลา รวมทัง้ ระยะเวลาที่จะต้องทาการขนย้ายอยางชัดเจน
3. กำหนดเจิ้าหนิ้าทีิริับผิิดชอบในการควบคิมการขนยิ้าย เพิ่อสะดวกในการประสานงานดิ้านตางิๆิกิับ
สบค. จานวน 2 คน
4. ทรัพย์สิินอปกรณ์ หรอวิัสดที่ขนย้ายจะต้องทาการบรรจจัดเกิบอยิางเริียบริ้อยเพิ่อสะดวกในการขนย้าย
5. กรณีของการเคล่อนย้ายิิผู้ใช้อาคารจะต้องจัดเตรียมอปกรณ์อานวยความสะดวกและป้องกันความ
เสียหายในการขนย้ายและสิ่งที่จาเป็นในการขนย้ายิเพ่อป้องกันความเสียหายตอทรัพย์สินของิอาคาริ
เชนิวัสดรองรับสิ่งของหรอรถเขนิที่มีล้อยางเทานั้น
6. การขนย้ายทรัพย์สินิสิ่งของิให้ใช้ลิฟต์ขนของเทานั้นและต้องทาการขออนญาตใช้ลิฟต์ขนของจากิ
สบค.กอนใช้งานิและหากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ใช้งานต้องทาการรับผิดชอบตอความเสียหายที่
เกิดขึ้น
7. ให้กรอกแบบฟอร์มนาครภัณฑ์เข้า-ออกอาคาริ(ผนวกิ2) เพ่อบันทึกทรัพย์สินที่นาเข้าหรอิออกจาก
อาคาริและให้ผู้มีอานาจลงนามทกครั้ง
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หมวด 9
การเผยแพร่ประกาศประชาสัมพันธ์
ในการขอเผยแพรประกาศประชาสัมพันธ์ิแจกจายส่อิและใช้พ้นที่เพ่อวางส่อประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร
สานักบริการคอมพิวเตอร์ิสบค.ิได้กาหนดระเบียบปฏิบัติิดังนี้
1. สบค.ิจัดเตรียมชองทางในการประชาสัมพันธ์ิคอ
i. การอนญาตให้ใช้พ้นที่เพ่อติดประกาศหรอแจกจายส่อ
ii. เวิบไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
iii. ป้ า ยประช าสั ม พั น ธ์ อิ เ ล กทรอนิ ก ส์
iv. ระบบสารสนเทศอิ่นๆ ที่ทาง สบค. จัดเตรียมไวิ้ให้
2. ผู้ิทิี่ประสงคิ์จะขอเผยแพริประกาศประชาสิัม พิัน ธิ์แจกจิายส่อ และใชิ้พิ้น ทีเ่ พิ่อ วางส่อประชาสิัมพันธิ์
ตาม (1) จะติ้องขออนิญาตจาก สบค. กิอนดาเนิินงานลิวงหนิ้าอยิางนิ้อย 7 วิันทาการ โดยสิงหนิังสิอิแจิ้งหริอกรอก
แบบฟอริ์มการขอติิด ประกาศประชาสิัมพิันธิ์ แจกจิายส่อและใช้พิ้นทีเ่ พิ่อวางส่อประชาสิัมพิันธิ์ิโดยระบรายละเอิียด
ของวัตถประสงค์ และรายละเอิียดของส่อทิี่ต้องการเผยแพรพร้อมตัวอยางส่อ มายัง สบค.
3. ผู้ขอติิดประกาศประชาสิัมพันธิ์แจกจิายส่อและใชิ้พิ้นทีเ่ พิ่อวางส่อประชาสิัมพันธิ์สามารถประชาสิัมพิันธิ์
ขิาวสารขิ้อมิูล ภายในวิัน และเวลา ตาแหนิงหริอพิ้นทิี่ สบค.กาหนดไวิ้เทิานิั้นิ ทิั้งนิี้ห ากมิีการิติิดติั้งอิปกรณิ์หริอ
สิ่อในการเผยแพริจะติ้องอยูิภายใติ้ความดิูแลและกากิับของเจิ้าหนิ้าที่ิสบค. ทกครั้ง
4. ผู้ิขอใช้ท่ีไดิ้รัิบอนิญาตใหิ้ประชาสิัมพิันธ์ขิาวสารขิ้อมิูล แลิ้วแติการใชิ้ไมิเปินไปตามขิ้อตกลงหรอใชิ้ใน
แนวทางที่ไมสมควร สบค.จะระงับการประชาสัมพันธ์ขาวสารข้อมูลนั้นทันที
5. หากผู้ิขอใชิ้ไมิปฏิิบัิติิต ามระเบิียบนี้แ ละไดิ้กระทาการใดๆ ซึ่งกิอใหิ้เกิดความเสิียหายแกทรัพย์สิินตัว
อาคารสถานที่ ผิู้ขอใช้จะต้องชดใชิ้คาเสียหายให้แกิสบค.
6. เมอ่ ผู้ิขอใชิ้ไดิ้ริับอนิญาตดาเนิินการแลิ้ว หากเปินการติิดตั้งปิ้ายประชาสิัมพิัน ธิ์ที่ผู้ิขอใชิ้ดาเนิินการ
ติิดตั้งเอง ผู้ิขอใช้จะติ้องดาเนิินการร้อถอน เคล่อนยิ้าย ปิ้ายหริอวิัสดิประชาสิัมพันธ์ตางิๆิหลิังจากครบกาหนดวิันที่
ได้รับอนญาตให้ประชาสิัมพิันธิ์
7. ผู้ิขอใชิ้ทปี่ ระสงคิ์จะให้ สบค.จิัดหาเครอ่ งใชิ้หริออิปกรณิ์เพิิ่มขึ้นจากที่มิีไวิ้ประจา ผู้ิขอใชิ้จะต้องแจ้งให้
ทราบลวงหน้าไมิน้อยกวิา 3 วิันทาการ กิอนวิันใชิ้และจะติ้องชาระคิาใชิ้เคริองใชิ้และอปกรณิ์ในสิวนที่เพิิ่มขิึ้นตาม
อิัตราคาธรรมเนียมที่ สบค.กาหนด
8. อนิญาตใหิ้มีิการแจกเอกสารประชาสิัมพันธิ์เฉพาะพิ้นที่เอนกประสงค์ ชิั้น 1 เทิานั้นและติ้องไมเป็นการ
รบกวนหรอกิีดขวางทางเดินหรอสร้างความราคาญให้แกิผู้อ่น
9. ในกรณิีที่ขอดาเนินการประชาสิัมพิันธิ์หรอจัดกิจกรรมตางๆิที่มีการใช้เคร่องขยายเสิียงิกาหนดใหิ้ใชิ้เคริอง
ขยายเสิียงิภายในพิ้นที่ความดังไมเกิิน 80 เดซิเบล
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หมายเลขโทรศัพท์ภายในที่ติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน)
ผู้อานวยการ (รศ.ิประดนเดชิินีละคปต์)

โทร.ิิภายในิ622998ิมอถอิ: 081-6208626

รองผู้อานวยการ (รศ.ิดร.ิสมชายินาประเสริฐชัย)

โทร.ิิภายในิ622997ิมอถอิ: 081-3769076

รองผู้อานวยการ (ผศ.ิดร.ิพีรวัฒน์ิิวัฒนพงศ์)

โทร.ิภายในิ622997ิิมอถอิ: 081-8894942

รองผู้อานวยการ (ผศ.ิดร.ิชวลิติิศรีสถาพรพัฒน์)

โทร.ิภายในิ622997ิิมอถอิ: 084-0003750

หัวหน้าสานักงานเลขานการิ(นางชิดชนกิสายชมอินทร์)

โทร.ิภายในิ622993ิิมอถอิ: 081-7025096

หัวหน้าฝ่ายบริหารและธรการ (นางชิดชนกิสายชมอินทร์) โทร.ิภายในิ622993ิิมอถอิ: 081-7025096
หัวหน้าฝ่ายบริการและฝึกอบรมิ(นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ)

โทร.ิภายในิ622989ิิมอถอิ: 081-8129157

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ (น.ส.ิกัลยกริทัดนาธง)

โทร.ิภายในิ622988ิิมอถอิ: 086-5417896

หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครอขาย (นายมหาราชิทศศะ)ิิโทร.ิภายในิ622987ิมอถอิ: 091-6707389
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศิิ(น.ส.ิสมใจิิบรรเทากล)

โทร.ิภายในิ622986ิิมอถอิ: 081-9477458

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาอาคาร

โทร.ิ ภายในิ622599

