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คำรับรองของผูกอกำเนิด : ขาพเจาขอรับรองวาไดสงมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนแลว คัดแยกประเภท บรรจุ ติดปาย และ
ฉลากอยางเหมาะสมตามขอกำหนดของกฎหมาย 
 

 

 
 
  
คำรับรองของผูขนสง : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตน และไดขนสงเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย 

ชื่อตัวบรรจง...............................................................................................................................................................................ลายเซ็น..................................................................    

สถานที่กำจัด : .........................................................................................................................ที่อยู..................................................................................................................... 

โทรศัพท............................................................................................โทรสาร..................................................................................... 

คำรับรองของผูกำจัด : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนนี้ ปริมาณสุทธ.ิ....................................................................กิโลกรัม 

ชื่อตัวบรรจง.........................................................................ลายเซ็น.............................................ว.ด.ป............................ที่รับมอบ 

ว.ด.ป. ชื่อ/ที่อยู แหลงกำเนิด 
มูลฝอยติดเชื้อ 

เวลาเขา 
เก็บ 

เวลาออก 

 

ปริมาณมูลฝอย 
(กก.) 

ชื่อจนท.รพ. 
ผูสงมอบมูลฝอย (ตัวบรรจง) 

ลายเซ็น 

 

 

 

คำชี้แจงเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 

 กระทรวงสาธารณสุข ไดพัฒนาระบบเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ โดยกำหนดใหผูกอกำเนิด ผูขนสง 
และผูกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดทำเอกสารหรือแบบกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อในระบบขนสง เพื่อควบคุมกำกับ
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากผูกอกำเนิด (แหลง/ตนกำเนิด) ซึ่งผูขนสงตองขนสงมูลฝอยติดเชื้อพรอมแบบกำกับการขนสงที่
ระบุปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ตรงกันทุกฉบับในทุกขั้นตอนไปจนถึงปลายทางผูกำจัด (แหลง/สถานที่กำจัด) อยางเปน
ระบบ เอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. เลมเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 1 เลม ประกอบดวยชุดเอกสาร 50 ชุด และชุดเอกสาร 1 ชุด
ประกอบดวยแผนเอกสาร 6 แผน คือ ตช.01/1 (สีฟา) ตช.02 (สีเหลือง) ตช.03 (สีชมพู) ตช.04 ตช.05 และตช.01/2   
ทุกแผนมีสำเนาในตัว (คารบอนเรส)  
 2.  ผูกอกำเนิด (แหลง/ตนกำเนิด) มูลฝอยติดเชื้อหมายถึง  “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา 
  (1)  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของทาง
ราชการ 
  (2)  สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงสถานพยาบาลสัตว
ของทางราชการ 
 3. ผูขนสงมูลฝอยติดเชื้อตองเปนผูจัดหาเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ใหเพียงพอทั้งระบบ และ  
ในเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อใช “จนท.รพ.” (คำยอของเจาหนาที่โรงพยาบาล) โดยหมายถึงเจาหนาที่  
สถานบริการการสาธารณสุข 
  
 

(วิธีกรอกเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ แสดงที่แผนสุดทายปกดานในทายเลม) 
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คำชี้แจงเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 

 กระทรวงสาธารณสุข ไดพัฒนาระบบเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ โดยกำหนดใหผูกอกำเนิด ผูขนสง 
และผูกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดทำเอกสารหรือแบบกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อในระบบขนสง เพื่อควบคุมกำกับ
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากผูกอกำเนิด (แหลง/ตนกำเนิด) ซึ่งผูขนสงตองขนสงมูลฝอยติดเชื้อพรอมแบบกำกับการขนสงที่
ระบุปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ตรงกันทุกฉบับในทุกขั้นตอนไปจนถึงปลายทางผูกำจัด (แหลง/สถานที่กำจัด) อยางเปน
ระบบ เอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. เลมเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 1 เลม ประกอบดวยชุดเอกสาร 50 ชุด และชุดเอกสาร 1 ชุด
ประกอบดวยแผนเอกสาร 6 แผน คือ ตช.01/1 (สีฟา) ตช.02 (สีเหลือง) ตช.03 (สีชมพู) ตช.04 ตช.05 และตช.01/2   
ทุกแผนมีสำเนาในตัว (คารบอนเรส)  
 2.  ผูกอกำเนิด (แหลง/ตนกำเนิด) มูลฝอยติดเชื้อหมายถึง  “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา 
  (1)  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของทาง
ราชการ 
  (2)  สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงสถานพยาบาลสัตว
ของทางราชการ 
 3. ผูขนสงมูลฝอยติดเชื้อตองเปนผูจัดหาเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ใหเพียงพอทั้งระบบ และ  
ในเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อใช “จนท.รพ.” (คำยอของเจาหนาที่โรงพยาบาล) โดยหมายถึงเจาหนาที่  
สถานบริการการสาธารณสุข 
  
 

(วิธีกรอกเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ แสดงที่แผนสุดทายปกดานในทายเลม) 
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ตช.02 

เอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ตช.02 สำหรับผูกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเก็บเปนหลักฐาน (สีเหลือง) 
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ชื่อพนักงานเก็บขน.............................................................................................................................................................โทรศัพท..................................................................... 
      

คำรับรองของผูกอกำเนิด : ขาพเจาขอรับรองวาไดสงมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนแลว คัดแยกประเภท บรรจุ ติดปาย และ
ฉลากอยางเหมาะสมตามขอกำหนดของกฎหมาย 
 

 

 
 
  
คำรับรองของผูขนสง : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตน และไดขนสงเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย 

ชื่อตัวบรรจง...............................................................................................................................................................................ลายเซ็น..................................................................    

สถานที่กำจัด : .........................................................................................................................ที่อยู..................................................................................................................... 

โทรศัพท............................................................................................โทรสาร..................................................................................... 

คำรับรองของผูกำจัด : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนนี้ ปริมาณสุทธ.ิ....................................................................กิโลกรัม 

ชื่อตัวบรรจง.........................................................................ลายเซ็น.............................................ว.ด.ป............................ที่รับมอบ 

ว.ด.ป. ชื่อ/ที่อยู แหลงกำเนิด 
มูลฝอยติดเชื้อ 

เวลาเขา 
เก็บ 

เวลาออก 

 

ปริมาณมูลฝอย 
(กก.) 

ชื่อจนท.รพ. 
ผูสงมอบมูลฝอย (ตัวบรรจง) 

ลายเซ็น 

 

 

เอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ตช.01/1 ตนฉบับสำหรับโรงพยาบาล (สีฟา) 

 

 

ตช.01/1 

 
  

ชื่อเอกชน/ผูเก็บขน ที่อยู.................................................................................................................................................................โทรศัพท................................................... 

ลักษณะพาหนะที่ใช         1.  ปรับอุณหภูมิ 10 ํC หรือต่ำกวาได        2.  อื่นๆ ระบุ 

เลขทะเบียน...........................................................ชื่อคนขับรถ......................................................................................โทรศัพท..................................................................... 

ชื่อพนักงานเก็บขน.............................................................................................................................................................โทรศัพท..................................................................... 
      

คำรับรองของผูกอกำเนิด : ขาพเจาขอรับรองวาไดสงมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนแลว คัดแยกประเภท บรรจุ ติดปาย และ
ฉลากอยางเหมาะสมตามขอกำหนดของกฎหมาย 
 

 

 
 
  
คำรับรองของผูขนสง : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตน และไดขนสงเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย 

ชื่อตัวบรรจง...............................................................................................................................................................................ลายเซ็น..................................................................    

สถานที่กำจัด : .........................................................................................................................ที่อยู..................................................................................................................... 

โทรศัพท............................................................................................โทรสาร..................................................................................... 

คำรับรองของผูกำจัด : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนนี้ ปริมาณสุทธ.ิ....................................................................กิโลกรัม 

ชื่อตัวบรรจง.........................................................................ลายเซ็น.............................................ว.ด.ป............................ที่รับมอบ 

ว.ด.ป. ชื่อ/ที่อยู แหลงกำเนิด 
มูลฝอยติดเชื้อ 

เวลาเขา 
เก็บ 

เวลาออก 

 

ปริมาณมูลฝอย 
(กก.) 

ชื่อจนท.รพ. 
ผูสงมอบมูลฝอย (ตัวบรรจง) 

ลายเซ็น 

 

 

 

 

ตช.02 

เอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ตช.02 สำหรับผูกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเก็บเปนหลักฐาน (สีเหลือง) 



   
  

ชื่อเอกชน/ผูเก็บขน ที่อยู.................................................................................................................................................................โทรศัพท................................................... 

ลักษณะพาหนะที่ใช         1.  ปรับอุณหภูมิ 10 ํC หรือต่ำกวาได        2.  อื่นๆ ระบุ 

เลขทะเบียน...........................................................ชื่อคนขับรถ......................................................................................โทรศัพท..................................................................... 

ชื่อพนักงานเก็บขน.............................................................................................................................................................โทรศัพท..................................................................... 
      

คำรับรองของผูกอกำเนิด : ขาพเจาขอรับรองวาไดสงมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนแลว คัดแยกประเภท บรรจุ ติดปาย และ
ฉลากอยางเหมาะสมตามขอกำหนดของกฎหมาย 
 

 

 
 
  
คำรับรองของผูขนสง : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตน และไดขนสงเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย 

ชื่อตัวบรรจง...............................................................................................................................................................................ลายเซ็น..................................................................    

สถานที่กำจัด : .........................................................................................................................ที่อยู..................................................................................................................... 

โทรศัพท............................................................................................โทรสาร..................................................................................... 

คำรับรองของผูกำจัด : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนนี้ ปริมาณสุทธ.ิ....................................................................กิโลกรัม 

ชื่อตัวบรรจง.........................................................................ลายเซ็น.............................................ว.ด.ป............................ที่รับมอบ 

ว.ด.ป. ชื่อ/ที่อยู แหลงกำเนิด 
มูลฝอยติดเชื้อ 

เวลาเขา 
เก็บ 

เวลาออก 

 

ปริมาณมูลฝอย 
(กก.) 

ชื่อจนท.รพ. 
ผูสงมอบมูลฝอย (ตัวบรรจง) 

ลายเซ็น 

 

 

 

ตช.02 

เอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ตช.03 สำหรับผูสงมูลฝอยติดเชื้อเก็บเปนหลักฐาน (สีชมพู) 

 

 

ตช.03 



   
  

ชื่อเอกชน/ผูเก็บขน ที่อยู.................................................................................................................................................................โทรศัพท................................................... 

ลักษณะพาหนะที่ใช         1.  ปรับอุณหภูมิ 10 ํC หรือต่ำกวาได        2.  อื่นๆ ระบุ 

เลขทะเบียน...........................................................ชื่อคนขับรถ......................................................................................โทรศัพท..................................................................... 

ชื่อพนักงานเก็บขน.............................................................................................................................................................โทรศัพท..................................................................... 
      

คำรับรองของผูกอกำเนิด : ขาพเจาขอรับรองวาไดสงมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนแลว คัดแยกประเภท บรรจุ ติดปาย และ
ฉลากอยางเหมาะสมตามขอกำหนดของกฎหมาย 
 

 

 
 
  
คำรับรองของผูขนสง : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตน และไดขนสงเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย 

ชื่อตัวบรรจง...............................................................................................................................................................................ลายเซ็น..................................................................    

สถานที่กำจัด : .........................................................................................................................ที่อยู..................................................................................................................... 

โทรศัพท............................................................................................โทรสาร..................................................................................... 

คำรับรองของผูกำจัด : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนนี้ ปริมาณสุทธ.ิ....................................................................กิโลกรัม 

ชื่อตัวบรรจง.........................................................................ลายเซ็น.............................................ว.ด.ป............................ที่รับมอบ 

ว.ด.ป. ชื่อ/ที่อยู แหลงกำเนิด 
มูลฝอยติดเชื้อ 

เวลาเขา 
เก็บ 

เวลาออก 

 

ปริมาณมูลฝอย 
(กก.) 

ชื่อจนท.รพ. 
ผูสงมอบมูลฝอย (ตัวบรรจง) 

ลายเซ็น 

 

 

 

ตช.02 

เอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ตช.03 สำหรับผูสงมูลฝอยติดเชื้อเก็บเปนหลักฐาน (สีชมพู) 

 

 

ตช.03 

 
  

ชื่อเอกชน/ผูเก็บขน ที่อยู.................................................................................................................................................................โทรศัพท................................................... 

ลักษณะพาหนะที่ใช         1.  ปรับอุณหภูมิ 10 ํC หรือต่ำกวาได        2.  อื่นๆ ระบุ 

เลขทะเบียน...........................................................ชื่อคนขับรถ......................................................................................โทรศัพท..................................................................... 

ชื่อพนักงานเก็บขน.............................................................................................................................................................โทรศัพท..................................................................... 
      

คำรับรองของผูกอกำเนิด : ขาพเจาขอรับรองวาไดสงมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนแลว คัดแยกประเภท บรรจุ ติดปาย และ
ฉลากอยางเหมาะสมตามขอกำหนดของกฎหมาย 
 

 

 
 
  
คำรับรองของผูขนสง : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตน และไดขนสงเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย 

ชื่อตัวบรรจง...............................................................................................................................................................................ลายเซ็น..................................................................    

สถานที่กำจัด : .........................................................................................................................ที่อยู..................................................................................................................... 

โทรศัพท............................................................................................โทรสาร..................................................................................... 

คำรับรองของผูกำจัด : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนนี้ ปริมาณสุทธ.ิ....................................................................กิโลกรัม 

ชื่อตัวบรรจง.........................................................................ลายเซ็น.............................................ว.ด.ป............................ที่รับมอบ 

ว.ด.ป. ชื่อ/ที่อยู แหลงกำเนิด 
มูลฝอยติดเชื้อ 

เวลาเขา 
เก็บ 

เวลาออก 

 

ปริมาณมูลฝอย 
(กก.) 

ชื่อจนท.รพ. 
ผูสงมอบมูลฝอย (ตัวบรรจง) 

ลายเซ็น 

 

 เอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ตช.04 สงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงพยาบาลตั้งอยู 

 

 

ตช.04 



   
  

ชื่อเอกชน/ผูเก็บขน ที่อยู.................................................................................................................................................................โทรศัพท................................................... 

ลักษณะพาหนะที่ใช         1.  ปรับอุณหภูมิ 10 ํC หรือต่ำกวาได        2.  อื่นๆ ระบุ 

เลขทะเบียน...........................................................ชื่อคนขับรถ......................................................................................โทรศัพท..................................................................... 

ชื่อพนักงานเก็บขน.............................................................................................................................................................โทรศัพท..................................................................... 
      

คำรับรองของผูกอกำเนิด : ขาพเจาขอรับรองวาไดสงมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนแลว คัดแยกประเภท บรรจุ ติดปาย และ
ฉลากอยางเหมาะสมตามขอกำหนดของกฎหมาย 
 

 

 
 
  
คำรับรองของผูขนสง : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตน และไดขนสงเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย 

ชื่อตัวบรรจง...............................................................................................................................................................................ลายเซ็น..................................................................    

สถานที่กำจัด : .........................................................................................................................ที่อยู..................................................................................................................... 

โทรศัพท............................................................................................โทรสาร..................................................................................... 

คำรับรองของผูกำจัด : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนนี้ ปริมาณสุทธ.ิ....................................................................กิโลกรัม 

ชื่อตัวบรรจง.........................................................................ลายเซ็น.............................................ว.ด.ป............................ที่รับมอบ 

ว.ด.ป. ชื่อ/ที่อยู แหลงกำเนิด 
มูลฝอยติดเชื้อ 

เวลาเขา 
เก็บ 

เวลาออก 

 

ปริมาณมูลฝอย 
(กก.) 

ชื่อจนท.รพ. 
ผูสงมอบมูลฝอย (ตัวบรรจง) 

ลายเซ็น 

 

 

 

ตช.04 

เอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ตช.05 สงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อตั้งอยู 

 

 

ตช. 5 



   
  

ชื่อเอกชน/ผูเก็บขน ที่อยู.................................................................................................................................................................โทรศัพท................................................... 

ลักษณะพาหนะที่ใช         1.  ปรับอุณหภูมิ 10 ํC หรือต่ำกวาได        2.  อื่นๆ ระบุ 

เลขทะเบียน...........................................................ชื่อคนขับรถ......................................................................................โทรศัพท..................................................................... 

ชื่อพนักงานเก็บขน.............................................................................................................................................................โทรศัพท..................................................................... 
      

คำรับรองของผูกอกำเนิด : ขาพเจาขอรับรองวาไดสงมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนแลว คัดแยกประเภท บรรจุ ติดปาย และ
ฉลากอยางเหมาะสมตามขอกำหนดของกฎหมาย 
 

 

 
 
  
คำรับรองของผูขนสง : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตน และไดขนสงเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย 

ชื่อตัวบรรจง...............................................................................................................................................................................ลายเซ็น..................................................................    

สถานที่กำจัด : .........................................................................................................................ที่อยู..................................................................................................................... 

โทรศัพท............................................................................................โทรสาร..................................................................................... 

คำรับรองของผูกำจัด : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนนี้ ปริมาณสุทธ.ิ....................................................................กิโลกรัม 

ชื่อตัวบรรจง.........................................................................ลายเซ็น.............................................ว.ด.ป............................ที่รับมอบ 

ว.ด.ป. ชื่อ/ที่อยู แหลงกำเนิด 
มูลฝอยติดเชื้อ 

เวลาเขา 
เก็บ 

เวลาออก 

 

ปริมาณมูลฝอย 
(กก.) 

ชื่อจนท.รพ. 
ผูสงมอบมูลฝอย (ตัวบรรจง) 

ลายเซ็น 

 

 

 

ตช.04 

เอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ตช.05 สงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อตั้งอยู 

 

 

ตช. 5 

 
  

ชื่อเอกชน/ผูเก็บขน ที่อยู.................................................................................................................................................................โทรศัพท................................................... 

ลักษณะพาหนะที่ใช         1.  ปรับอุณหภูมิ 10 ํC หรือต่ำกวาได        2.  อื่นๆ ระบุ 

เลขทะเบียน...........................................................ชื่อคนขับรถ......................................................................................โทรศัพท..................................................................... 

ชื่อพนักงานเก็บขน.............................................................................................................................................................โทรศัพท..................................................................... 
      

คำรับรองของผูกอกำเนิด : ขาพเจาขอรับรองวาไดสงมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนแลว คัดแยกประเภท บรรจุ ติดปาย และ
ฉลากอยางเหมาะสมตามขอกำหนดของกฎหมาย 
 

 

 
 
  
คำรับรองของผูขนสง : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตน และไดขนสงเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย 

ชื่อตัวบรรจง...............................................................................................................................................................................ลายเซ็น..................................................................    

สถานที่กำจัด : .........................................................................................................................ที่อยู..................................................................................................................... 

โทรศัพท............................................................................................โทรสาร..................................................................................... 

คำรับรองของผูกำจัด : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนนี้ ปริมาณสุทธ.ิ....................................................................กิโลกรัม 

ชื่อตัวบรรจง.........................................................................ลายเซ็น.............................................ว.ด.ป............................ที่รับมอบ 

ว.ด.ป. ชื่อ/ที่อยู แหลงกำเนิด 
มูลฝอยติดเชื้อ 

เวลาเขา 
เก็บ 

เวลาออก 

 

ปริมาณมูลฝอย 
(กก.) 

ชื่อจนท.รพ. 
ผูสงมอบมูลฝอย (ตัวบรรจง) 

ลายเซ็น 

 

 เอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ตช.01/2 สำเนาสงกลับโรงพยาบาล 

 

 

ตช.01/2 

  



   
  

ชื่อเอกชน/ผูเก็บขน ที่อยู.................................................................................................................................................................โทรศัพท................................................... 

ลักษณะพาหนะที่ใช         1.  ปรับอุณหภูมิ 10 ํC หรือต่ำกวาได        2.  อื่นๆ ระบุ 

เลขทะเบียน...........................................................ชื่อคนขับรถ......................................................................................โทรศัพท..................................................................... 

ชื่อพนักงานเก็บขน.............................................................................................................................................................โทรศัพท..................................................................... 
      

คำรับรองของผูกอกำเนิด : ขาพเจาขอรับรองวาไดสงมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนแลว คัดแยกประเภท บรรจุ ติดปาย และ
ฉลากอยางเหมาะสมตามขอกำหนดของกฎหมาย 
 

 

 
 
  
คำรับรองของผูขนสง : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตน และไดขนสงเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย 

ชื่อตัวบรรจง...............................................................................................................................................................................ลายเซ็น..................................................................    

สถานที่กำจัด : .........................................................................................................................ที่อยู..................................................................................................................... 

โทรศัพท............................................................................................โทรสาร..................................................................................... 

คำรับรองของผูกำจัด : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุขางตนนี้ ปริมาณสุทธ.ิ....................................................................กิโลกรัม 

ชื่อตัวบรรจง.........................................................................ลายเซ็น.............................................ว.ด.ป............................ที่รับมอบ 

ว.ด.ป. ชื่อ/ที่อยู แหลงกำเนิด 
มูลฝอยติดเชื้อ 

เวลาเขา 
เก็บ 

เวลาออก 

 

ปริมาณมูลฝอย 
(กก.) 

ชื่อจนท.รพ. 
ผูสงมอบมูลฝอย (ตัวบรรจง) 

ลายเซ็น 

 

 

 

ตช.01/2 

  

วิธีกรอกบันทึกเอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 
 
 1. ผูกอกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อกรอกบันทึกเอกสารทุกฉบับในสวนของผูกอกำเนิด โดยกรอกบันทึกในแผนที่ 1   
จะติดทั้งชุด (6 แผน) เมื่อไดชั่ง ตวง วัด ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในแตละครั้งของการขนมูลฝอยติดเชื้อแลวเสร็จ   
จึงลงลายเซ็นในสวนของผูกอกำเนิด  เพื่อใหคำรับรองปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของผูกอกำเนิด 
 2. ผูขนสงมูลฝอยติดเชื้อกรอกบันทึกเอกสารทุกฉบับในสวนผูขนสง โดยกรอกบันทึกในแผนที่ 1 จะติดทั้งชุด   
(6 แผน) เมื่อไดชั่ง ตวง วัด ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในแตละครั้งของการขนมูลฝอยติดเชื้อแลวเสร็จ จึงลงลายเซ็นในสวน
ของผูขนสง เพื่อใหคำรับรองปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของผูขนสงและฉีกตช.01/1 ที่เปนตนฉบับสำหรับโรงพยาบาล (สีฟา) 
เก็บไวที่ผูกอกำเนิด 
 3. ใหผูขนสงนำเอกสารฯที่กรอกบันทึกขอมูลแลว ที่เปนสำเนาอีก 5 แผน (ตช.02 ตช.03 ตช.04 ตช.05 และ  
ตช.01/2) นำติดตัวไปดวยทุกครั้ง  
 4. เมื่อถึงสถานที่กำจัดใหผูกำจัดตรวจสอบความถูกตองของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ และลงลายเซ็นชองกรอก
บันทึกบรรทัดทายสุดของเอกสารฯ เพื่อใหคำรับรองปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของผูกำจัด ในสวนคำรับรองของผูกำจัด   
ทุกครั้งที่รับมอบมูลฝอยติดเชื้อมากำจัด และฉีกตช.02 (สีเหลือง) เก็บไวที่ผูกำจัด 
 5. ผูขนสงฉีกตช.03 (สีชมพู) เก็บไวที่ผูขนสง ฉีกตช.04 สงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงพยาบาลตั้งอยู   
ฉีกตช.05 สงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สถานที่กำจัดตั้งอยู และฉีกตช.01/2 สงกลับใหโรงพยาบาลเปนสำเนา  
ตรวจสอบกับตนฉบับ 
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