การใหบริการและระเบียบขอบังคับ
หนวยบมเพาะธุรกิจ สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การใหบริการภายในหนวยบมเพาะธุรกิจ
หนวยบมเพาะฯ ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหบริการภายในหนวยบมเพาะฯ
แกผูเขารับการบมเพาะ ดังตอไปนี้
๑. สถานที่
พื้นที่ของหนวยบมเพาะที่จัดใหสําหรับผูเขารับการบมเพาะที่ประสงคจะใชพื้นที่ภายในอาคาร (Inwall Incubation) โดย ๑ หนวยทํางาน (กิจการ) จะจัดอุปกรณสํานักงานพื้นฐานดังนี้
- พื้นที่สําหรับสํานักงานอยางนอย ๑๘.๕ ตารางเมตร (๑ ใน ๔ ของหอง)
- โตะทํางาน
๑ ตัว
- เกาอี้
๑ ตัว
ทั้งนี้ การใชพื้นที่ดังกลาว ผูเขารับการบมเพาะจะตองดําเนินการดังนี้
(๑) แสดงความจํานงขอใชพื้นที่ / อุปกรณสํานักงานตามที่ตองการ เมื่อเซ็นสัญญาเขารวมบมเพาะ
แลว โดยใหผูขอใชดําเนินการขอใชลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน
(๒) ตองชําระคาประกันความเสียหายตอสถานที่และอุปกรณตาง ๆ เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อ
พรอมเขามาใชพื้นที่
(๓) ในปแรกหนวยบมเพาะธุรกิจสนับสนุนคาใชจายให ๒๐ ตารางเมตร เปนเวลา ๑๒ เดือน
กรณีที่ ผูเขารับการบมเพาะ จะไดรับการเซ็นสัญญาตอเนื่องปตอปแตไมเกิน ๓ ป ผูเขารับการบมเพาะจะตอง
รับผิดชอบคาใชพื้นที่เอง ในปที่ ๒ เปนตนไป โดยคิดคาใชพื้นที่ ๑๕๐ บาท / ตารางเมตร ทั้งนี้ หาก
กิจการใดที่ผานการประเมินใหเปนบริษัทที่ Spin off ซึ่งถือวาบริษัทมีความเขมแข็งแลว ไมวาจะเปนปใดก็
ตาม ศูนยฯ จะคิดอัตราคาใชพื้นที่สําหรับผูประกอบการที่ Spin off แลวดังนี้
- กรณีที่ ๑ ผูประกอบการมีงานวิจัยตอยอดรวมกับนักวิจัยหรืออาจารยของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยงานวิจัยตองไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยหรือผูกพันดวยการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ของผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น ใหคิดในอัตรา ๑๕๐ บาท / ตารางเมตร
- กรณีที่ ๒ ผูประกอบการมีนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขาฝกงาน หรือเปนผูชวย
วิจัย หรือผูร ับจาง ใหคิดในอัตรากาวหนาเพิ่มจากเดิมอีกปละ ๕๐ บาท / ตารางเมตร
- กรณีที่ ๓ ผูป ระกอบการไมเ ขาเงื่อนไขตามกรณีที่ ๑ และ ๒ ใหคิดในอัตรา ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาเชาที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของ
มหาวิทยาลัยฯ “ รานประกอบกิจการอื่น ๆ คาเชาไมต่ํากวา ๖๐๐ บาท / ตารางเมตร ”
(๔) พื้นที่ ๑ หอง แบงยอยเปน ๔ สวน กรณีขอใชมากกวา ๒๐ ตารางเมตร ผูเขารับการบมเพาะ
ตองรับผิดชอบคาใชจายเอง ในราคา ๑๕๐ บาท / ตารางเมตร
(๕) หากมีความประสงคจะยายออก ใหทําเรื่องขออนุมัติยายออกพรอมทัง้ สงคืนพื้นที่และอุปกรณ
ลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน และตองชําระคาใชจายคางจายทั้งหมด
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๒. สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค
๒.๑ ไฟฟา
ผูเขารับการบมเพาะจะตองรับผิดชอบคาไฟฟาตามอัตราที่ใชจริงที่ปรากฏตามมิเตอรแตละหอง
โดยจะมีใบแจงหนี้เรียกเก็บเงินประจําเดือนตอผูเขารับการบมเพาะ ภายใน ๗ วัน หลังสิ้นเดือน
๒.๒ น้ําประปา
หนวยบมเพาะฯ จะคิดคาบริการใชน้ําประปาจากผูเขารับการบมเพาะเปนเงิน ๒๐ บาท / คน
โดยจะมีใบแจงหนี้เรียกเก็บคาน้ําประปาประจําเดือนจากผูเขารับการบมเพาะ ภายใน ๗ วัน หลังสิ้นเดือน
๒.๓ โทรศัพท
หากผูเขารับบมเพาะตองการขอติดตั้งโทรศัพทสายตรง จะตองแสดงความจํานงขอติดตั้งและ
ไดรับการอนุมัติจากหนวยบมเพาะฯ กอน โดยจะตองรับผิดชอบคาใชบริการตามที่ใชจริงซึ่งหนวยบมเพาะจะมี
ใบแจงหนี้เรียกเก็บเงินคาโทรศัพทประจําเดือนจากผูเขารับการบมเพาะ ภายใน ๗ วัน หลังสิ้นเดือน
๒.๔ โทรสาร
หนวยบมเพาะฯ มีบริการโทรสาร ณ หองประสานงานชั้น ๕ หอง ๕๐๙ โดยผูรับบริการ
ตองจดบันทึกการใชโทรสารแตละครั้ง และรอเรียกเก็บ จากผูรับบริการรายเดือน โดยในเขตกรุง เทพฯ
และปริมณฑลครั้งละ ๓ บาท ตางจังหวัดตามอัตราในใบแจงคาใชบริการที่มีการเรียกเก็บจาก บริษัท
ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
๒.๕ ระบบอินเตอรเน็ต
หนวยบมเพาะฯ มีบริการอินเตอรเน็ต ซึ่งติดตั้งเชื่อมโยงกับเครือขายนนทรี ใหผูเขารวมการ
บมเพาะสามารถใชบริการไดฟรี โดยตองลงทะเบียนการขอใชระบบผานหนวยบมเพาะฯ สํานักงานบริการ
วิชาการกอน
๒.๖ หองประชุม/เจรจาธุรกิจ
หนวยบมเพาะฯ ไดจัดหองประชุม สัมมนา และเจรจาธุรกิจไวบริการสําหรับการประชุม
สัมมนา หรือการเจรจาธุรกิจกับลูกคาของกิจการตาง ๆ ภายในหนวยบมเพาะฯ ในบริเวณชั้น ๔ และ ๕
จํานวน ๓ หองดังนี้
หอง ๔๐๓ ขนาด ๓๐ คน คาบริการ ๑,๕๐๐ – ๒,๕๐๐ บาท / คาบ (๓ ชั่วโมง) *
หอง ๔๐๔ ขนาด ๒๐ คน คาบริการ ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท / คาบ (๓ ชั่วโมง) *
หอง ๕๐๖/๑ ขนาด ๘-๑๐ คน ไมคิดคาใชจาย **
หมายเหตุ * การขอใชบริการตองขอสํารองลวงหนาอยางนอย ๗ วันระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เวนวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ ทั้งนี้คาบริการดังกลาวยังไมรวมอุปกรณอื่น ๆ ภายในหอง
** การขอใชบริการตองขอสํารองลวงหนาอยางนอย ๑ วัน ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เวนวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ
ทั้งนี้ หากเวลาเกินจากที่กําหนด ผูขอใชจะตองรับผิดชอบคาลวงเวลาให เจาหนาที่ที่ดูแล
เปด - ปด หองประชุม ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
๒.๗ หองสันทนาการ
หนวยบมเพาะฯ ไดจัดหองสันทนาการสําหรับผูเขารับการบม เพาะเพื่อการพักผอน พบปะ
สนทนากับลูกคา หรือผูรวมงานที่ไมเปนทางการ ณ หอง ๕๐๖/๒ ชั้น ๕ โดยมีกําหนดเวลาใชระหวาง
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เวนวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ
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๒.๘ หองรับประทานอาหาร
หนวยบมเพาะฯ ไดจัดหองรับประทานอาหาร โดยจัดอุปกรณอํานวยความสะดวกเทาที่จําเปน
และเหมาะสม เชน ตูเย็น กระติกน้ํารอน ไมโครเวฟสําหรับอุนอาหาร ทั้งนี้ ผูเขารับการบมเพาะจะตอง
ชวยกันดูแลรักษา ทะนุบํารุง อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ เพื่อใหใชงานระยะยาว รวมทั้งดูแลการเปด - ปด
สวิท ชไฟ ของอุปกรณไฟฟาหลัง การใชง านหรือกอนกลับ บาน และหามนําอุปกรณไฟฟาชนิดอื่นเขามา
ประกอบอาหารโดยเด็ดขาด
๒.๙ เครื่องถายเอกสาร
หนวยบมเพาะฯ ไดจัดเครื่องถายเอกสารเพื่อบริการผูเขารับการบมเพาะ ไวบริเวณ ชั้น ๔
ในราคาหนาละ ๗๕ สตางค โดยผูถายเอกสารตองแจงเจาหนาที่บริเวณเคานเตอรเพื่อกดรหัสใหและเมื่อผู
ถายฯ ถายเอกสารแลวเสร็จตองแจงจํานวนแผนตอเจาหนาที่คนเดิม เพื่อจดบันทึกจํานวนหนวยที่ถาย วัน
เวลา และใหผูถายลงชื่อ พรอม หนวยงาน ในแบบบันทึก ที่วางไวประจําเครื่องถายเอกสารดังกลาว ทั้งนี้
หนวยบมเพาะจะมีใบแจงหนี้เรียกเก็บเงินประจําเดือนตอผูเขารับการบมเพาะ ภายใน ๗ วัน หลังสิ้นเดือน
๒.๑๐ ยานพาหนะ
หนวยบมเพาะไดจัดยานพาหนะสวนกลาง พรอมพนักงานขับรถเพือ่ ใหบริการผูเ ขารับการบม
เพาะสําหรับการติดตองานหรือธุรกิจ โดยผูรบั บริการจะรับผิดชอบคาใชจาย ซึ่งเปนคาสึกหรอ ตามระเบียบ
ของสํานักงานบริการวิชาการ โดยมีคาธรรมเนียมการใชรถ (ยังไมรวมคาน้ํามันเชื้อเพลิง และเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
ขับรถ) ดังตอไปนี้
๑. การใช ร ถยนต ใ นระยะทางน อ ยกว า ๕๐ กิ โ ลเมตร ให คิ ด เป น ๕๐ กิ โ ลเมตร ชํ า ระ
คาธรรมเนียมอัตรา ๘๐๐ บาท / ครั้ง
๒. การใชรถยนตครั้งหนึ่งเกิน ๔ ชั่วโมง แตไมเกิน ๘ ชั่วโมง ชําระคาธรรมเนียม ๑,๒๐๐ บาท/ครั้ง
๓. การใชรถยนตไปราชการตางจังหวัดไมเกิน ๓ ชั่วโมง อัตราคาธรรมเนียม ๑,๒๐๐ บาท/ครัง้
๔. การใชรถยนตไปราชการตางจังหวัดเกิน ๓ ชั่วโมง ชําระคาธรรมเนียม ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง
๓. เวลาทําการและการเขาออกภายในหนวยบมเพาะ
๓.๑ เวลาเปด - ปดอาคาร ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
๓.๒ สําหรับเจาหนาที่ศูนยบมเพาะ
วันทําการ จันทร - ศุกร เวนวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ
เวลาทําการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๓.๓ สําหรับผูเขารับการบมเพาะ
เขา – ออก ไดทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ
เวลาเขาออก ๐๗.๓๐ - ๒๔.๐๐ น.
ทั้งนี้วัน – เวลาที่เกินไปจากเวลาเปด - ปด (๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.) และวันทําการปกติ (วัน
เสาร – อาทิตย และวันนักขัตฤกษ) ผูเขารับการบมเพาะจะตองแสดงบัตรและลงชื่อ เวลาเขาออก และ
หนวยงานที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของอาคารวิจัยและพัฒนา บริเวณประตูทางเขาที่จัดไว
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๔. การเขา - ออกบริเวณอาคารและหนวยบมเพาะธุรกิจ
เพื่อความปลอดภัยสวนบุคคล และทรัพยสินทางราชการ ภายในบริเวณอาคารวิจัยและพัฒนา
หนวยบมเพาะฯ จะประสานฝายอาคารฯ ดังนี้
๔.๑ บัตรเขา – ออก ในบริเวณอาคารฯ ผูเขารับการบมเพาะจะตองชําระคาบัตร ๒๐๐ บาท / ใบ
๔.๒ กรณีที่บัตรสูญหาย ฝายอาคารจะปรับใบละ ๒๐๐ บาท
๔.๓ ระมัดระวังการเปด-ปดอาคาร หลังเวลา ๑๗.๓๐ น. วันหยุดเสาร – อาทิตย และวันนักขัต
ฤกษโดยหามเปดประตูทิ้งไวไมวากรณีใด
๔.๔ กุญแจหองทํางาน ๑ ดอก และเมื่อหมดสัญญาการเขารับการบมเพาะแลว จะตองคืนกุญแจ
หองทํางานใหกับหนวยบมเพาะฯ ดวย
๔.๕ ไมอนุญาตใหผูหนึ่งผูใดพักคางคืนภายในบริเวณอาคาร หากพบวามีผูฝาฝนทางหนวยบมเพาะฯ
จะพิจารณาระงับการใชพื้นที่ของผูเขารับการบมเพาะรายนั้น
๔.๖ ไมอนุญาตใหนําบุคคลภายนอก ที่ไมใชลูกคาหรือมีสวนเกี่ยวของกับการติดตอธุรกิจของผูเขา
รับการบม เพาะ เขามาในบริเ วณอาคารวิจัยและพัฒนา ในวันทําการจันทร - ศุกรหลังเวลา ๑๗.๓๐ น.
วันหยุดราชการเสาร - อาทิตย และวันนักขัตฤกษ เพราะอาจเปนการเปดชองใหคนแปลกหนาผูไมประสงคดี
แอบแฝงเขามาภายในบริเวณอาคาร ซึ่งอาจมีพฤติกรรมที่อาจสงผลเสียหายตอทรัพยสินทางราชการ สวนตัว
หรือตอรางกายของบุคคลภายในอาคารฯ
ทั้งนี้ หากผูเขารับการบมเพาะประสงคจะนัดหมายลูกคา นอกเวลาดัง กลาว ขอใหมีก ารลงชื่อ
เวลาเขา - ออก และ หนวยงานที่ติดตอ กับหนวยรักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบเวรยามประจําอาคาร
๔.๗ ผูเ ขารับ การบม เพาะ จะตองใหความรวมมือและสนับ สนุนใหผูที่ม าติดตอ ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบอยางเครงครัด และไมแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรือคึกคะนอง เชน สงเสียงดัง การปน
อาคาร การงัดแงะหรือกระทําอันใดที่ลอแหลมโดยรูเทาไมถึงการณ แตอาจเปนเยี่ยงอยางที่ไม ดีตอบุคคลอื่น
หรือผูไมประสงคดีแอบแฝงเขามาไดงายขึ้น
๕. การแตงกาย
๕.๑ ผูเขารับการบมเพาะและผูรวมงาน ตองแตงกายสุภาพ เหมาะสม และใหเกียรติตอสถานที่
ราชการ เมื่อเขามาอยูในศูนยบมเพาะฯ
เงื่อนไขและคาบริการดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และหนวย
บมเพาะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมแจงการเปลี่ยนแปลงลวงหนา

-๕-

ระเบียบขอบังคับภายในหนวยบมเพาะ
คํานิยาม
ผูรับบริการหมายถึงผูรับการบมเพาะและทีมงานตามสัญญา และผูใชบริการพรอมทีมงานรายอื่นที่เขามาใช
พื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหนวยบมเพาะ
๑. ผูรับบริการจะตองใชสถานที่ อุปกรณสํานักงานที่หนวยบมเพาะจัดให และอุปกรณของสวนกลางของ
หนวยบมเพาะดวยความระมัดระวัง และเปนปกติวิสัยเสมือนเปนเจาของทรัพยสินเอง หากพบวาผูเขารับ
การบม เพาะ ประมาทเลินเลอ หรือจงใจ ทํา ใหเ กิดความเสี ยหาย ผูเขา รับการบมเพาะจะตอ ง
รับผิดชอบในการซอมแซม หรื อชดเชยตามมูล คา ความเสีย หายที่เกิดขึ้ น หรื อหนวยบ มเพาะฯ
อาจจะริบเงินมัดจําที่ไดชําระไวแตแรก
๒. ผูรับบริการตองดูแลความปลอดภัยและระมัดระวังในความปลอดภัยซึ่งทรัพยสินของหนวยบมเพาะและ
ของตัวเอง โดยตองปฏิบัติตามระเบียบการเขา – ออกอาคารฯอยางเครงครัดหลังเวลา ๑๗.๐๐ น.
วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ
๓. ผูรับบริการตองบํารุงรักษาอุปกรณสํานักงานในสภาพเรียบรอยและไมกระทําการใด ๆ หรือยินยอมใหมี
การกระทําใด ๆ อันมีวัตถุประสงคผิดตอกฎหมาย ขัดตอศีลธรรมอันดี หรือความสงบเรียบรอย หรือ
เปนอันตรายตอสุขลักษณะและอนามัย
๔. ผูรับบริการตองไมกระทําการ หรือยินยอมใหกระทําการใด ๆ อันกอใหเกิดความรําคาญรบกวน หรือ
ความไมสงบตอผูอื่นภายในหนวยทํางาน
๕. ผูรับ บริก ารตกลงวา หนวยบม เพาะรวมทั้ง บุคลากรที่ ทํางานในหนวยบม เพาะและสํานัก งานบริก าร
วิชาการ ไมตองรับผิดในความเสียหาย การขาดทุนของกิจการ การโจรกรรม หรือการสูญเสียใด ๆ ที่
หนวยบมเพาะรวมทั้งบุคลากรที่ทํางานในหนวยบมเพาะและสํานักงานบริการวิชาการไมไดเปนผูกระทํา
หรือเปนสาเหตุของความเสียหายนั้น ๆ
๖. การเปลี่ยนแปลง ตอเติม ขนยาย แกไขพื้นที่ทํางานหรืออุปกรณสํานักงานในหนวยทํางาน ไมสามารถ
กระทําได ยกเวนแตจะมีการขออนุญาต และไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากหนวยบมเพาะฯ
และเปนไปตามระเบียบทางราชการ
๗. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใหบริการของหนวยบมเพาะ ผูรับบริการตองจัดสงอุปกรณสํานักงานทั้งหมดใน
สภาพเดิม (เวนแตเปนการเสื่อมสภาพตามปกติ)
๘. ผูรับ บริก ารตองไมเก็บ หรือนํา หรือยินยอม ใหมีก ารนําเขาซึ่ง วัสดุใด ๆ ที่อาจเปนเชื้อเพลิง หรือ
กอใหเกิดระเบิด หรืออัคคีภัยเขามาในหนวยบมเพาะ
๙. เวลาเขา - ออกที่ผูรับบริการสามารถเขาใชพื้นที่หนวยบมเพาะไดคือตั้งแตเวลา ๐๗.๓๐ - ๒๔.๐๐ น.
ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ นอกจากนี้ ไมอนุญาตใหผูหนึ่งผูใดพักคางคืนภายในบริเวณอาคาร หาก
พบวามีผูฝาฝนทางหนวยบมเพาะฯ จะพิจารณาระงับการใชพื้นที่ของผูรับบริการรายนั้น
๑๐. หากมีความจําเปนตองเขาไปภายในพื้นที่ห นวยบมเพาะภายหลัง เวลา ๒๔.๐๐ น. จะตองมีก ารขอ
อนุญาตโดยระบุเหตุผลพรอมทั้งเวลาเขา - ออกใหชัดเจน และไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
จากหนวยบมเพาะ สํานักงานบริการวิชาการกอน
๑๑. หากผูเ ขารับการบมเพาะฯ มีความประสงคจะยายออก ตองแจงหนวยบมเพาะทราบเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนา อยางนอย ๓๐ วัน โดยตองชําระคาใชจายคงคาง (หากมี) ใหครบถวน
๑๒. ผูรับบริการตกลงจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่หนวยบมเพาะไดประกาศใชแลว หรือที่
จะประกาศใชในภายหลังอยางเครงครัด

