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Chulalongkorn University 

Institutional Biosafety Committee 

 
แบบฟอร์มขอป้ายบ่งชีอั้นตรายทางชีวภาพ (Biohazard Sign) 

1. ชื่อ-นามสกุลผู้ขอ :............................................................................. ...................................... 
2. คณะ/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย :............................................................................. ...................................... 
   ภาควิชา :............................................................................. ...................................... 
   อาคาร :............................................................................. ...................................... 
   ชั้น :............................................................................. ...................................... 
   หมายเลขห้องปฏิบัติการ :............................................................................. ...................................... 
3. โทรศัพท์ :............................................................................. ...................................... 
4. อีเมล :............................................................................. ...................................... 
 

ป้ายบ่งชี้อันตรายทางชีวภาพ จ านวน (แผ่น) 
1. ป้ายขนาด 18 x 26 ซม.  

(ส าหรับติดประตูห้องปฏิบัติการ) 
 

2. ป้ายขนาด 12 x 10 ซม.  
(ส าหรับติดประตตูู้เย็น/ตู้แช่เยือกแข็ง) 

 

3. ป้ายขนาด 10 x 8 ซม.  
(ส าหรับติดเครื่องมือ/ภาชนะ) 

 

 
 

ลงชื่อ................................................ 
(..............................................) 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ/ผู้วิจัยหลัก 
วันที่................................................. 

ลงชื่อ................................................ 
(..............................................) 

หัวหน้าภาค/ผู้อ านวยการ 
วันที่................................................. 
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แนวปฏิบัติส าหรับการติดป้ายบ่งชี้อันตรายทางชีวภาพ (Biohazard Sign) 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเตือนผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างถูกต้อง 
 1.2 เพ่ือเตือนผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ให้เข้าไปในพ้ืนทีห่รือไม่สัมผัสเครื่องมือและภาชนะทีมี่ป้ายติดอยู่ 
 1.3 เพ่ือแสดงระดับความเสี่ยง การป้องกัน และการควบคุมภายในห้องปฏิบัติการ 
2. ขอบเขต 
 ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี 1-3 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. รายละเอียด 
 3.1 ขั้นตอนการขอป้ายบ่งชี้อันตรายทางชีวภาพ 
   
 
 
 
 
                  
   
 
   
 
 

 

 3.2 แนวปฏิบัติส าหรับการติดป้ายบ่งชี้อันตรายทางชีวภาพ 
  3.2.1 ติดป้ายในต าแหน่งที่จ าเป็นเฉพาะทีม่ีความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการเพิกเฉย 
  3.2.2 ขนาดของป้ายบ่งชี้อันตรายทางชีวภาพและการติดป้ายแต่ละขนาด 
  - ป้ายขนาด 18 x 26 ซม. เมื่อกรอกข้อมูลลงในป้ายครบถ้วนแล้ว ติดป้ายที่ด้านหน้า           
ป ระตู ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า รค ว าม ป ล อด ภั ย ท างชี ว ภ าพ ระดั บ ที่  1 -3  ( In case of emergency call              
(หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน) คือ 0 2218 0000 (รปภ. จุฬาฯ) และสามารถดาว์นโหลดคู่มือและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้ที่ www.ibc.research.chula.ac.th เพ่ือศึกษานิยาม Biosafety Level (ระดับความปลอดภัย        
ทางชีวภาพ) และนิยามและรายการเกี่ยวกับ Risk Group (ระดับความเสี่ยงต่อคน/สัตว์)) 
  - ป้ายขนาด 12 x 10 ซม. ติดที่ด้านหน้าประตูตู้เย็น/ตู้แช่เยือกแข็งที่ใช้เก็บสารชีวภาพอันตราย 
เช่น จุลินทรีย์ พิษจากสัตว์ เป็นต้น 
  - ป้ายขนาด 10 x 8 ซม. ติดที่เครื่องมือ/ภาชนะ (เช่น ตู้บ่ม (incubator), ภาชนะรองรับ 
(second container) เป็นต้น) ที่ใช้เก็บหรือสัมผัสสารชีวภาพอันตราย เช่น จุลินทรีย์ พิษจากสัตว์ เป็นต้น ให้เห็น
ไดช้ัดเจน 
 
 

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่อยู่: ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

ห้อง 108 ชั้น 1 อาคารเคมี 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2218 5213 (คุณวันวิสา สุดสมัย) 

ผู้ขอป้ายกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม (CU-IBC13) 

ส่งแบบฟอร์ม (CU-IBC13) ทางอีเมล ibc@chula.ac.th 

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผู้ขอป้ายทางอีเมลเพื่อนัดวันและเวลามารับป้าย
ส านักงาน 
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 3.3 ตัวอย่างการติดป้ายบ่งชี้อันตรายทางชีวภาพ 

ป้ายขนาด 18 x 26 ซม. 

 
 

ตัวอย่างการติดป้ายทีด่้านหน้าประตูห้องปฏิบัติการ 

  

ป้ายขนาด 12 x 10 ซม. 

 

ตัวอย่างการติดป้ายทีด่้านหน้าประตูตู้เย็น/ตู้แช่เยือกแข็ง 

 
 

ป้ายขนาด 10 x 8 ซม. 

 

ตัวอย่างการติดทีป่้ายเครื่องมือ/ภาชนะ 
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