ฉบับเก็บรักษา แยกระหวางทรัพยากรธรรมชาติกับขยะ・วิธีการแยก
〔５ประเภท１３อยาง〕
วันที่１เดือน ４ ป ２０１０จะเริ่มการแบงแยก「ภาชนะและสิ่งหอหุมที่เปนพลาสติก」,「ถาดโฟมสีขาว」,「กลองที่ทําจากกระดาษ」！

月曜日 วันจันทร 火曜日：วันอังคาร
木曜日 วันพฤหัส 金曜日：วันศุกร

ของที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ（①～⑨）

②ลังกระดาษ

①หนังสือพิมพ

ที่บรรจุเครื่องดื่ม

พวกนิตยสาร กลองกระดาษ

แกะเทปที่ติดอยูบนกลอง หรือฝากลอง
ออก，
ใหหมดกอน แลวพับกลองใหแบน มัด
ดวยเชือกใหเปนรูปตัวบวก

ตางๆ ไมตองใสถุงพลาสติกหรือ
ถุงกระดาษ ใหผูกดวยเชือกเปน
รูปตัวบวก

④กลองกระดาษ

③นิตยสาร

ลังกระดาษ

หนังสือพิมพ แผนโฃษณาตางๆ

水曜日：วันพุธ

ใหลางภายในกลองที่บรรจุนม น้ําหวาน
และเครื่องดื่มตางๆ

นิตยสารใหผูกดวยเชือกเปนรูปตัวบวก
กระดาษอื่นๆ ตองแกะพวกแมกติดกระดาษ
ออกใหหมดกอน แลวใสถุงกระดาษผูกเชือก
เปนรูปตัวบวกหรือใสถุงพลาสติกใสก็ได

ลางดวยน้ําเปลาเสียกอน ผึ่ง หรือตากให
แหงกอน แลวมัดดวยเชือกใหเปนรูปตัวบวก
หรือนํามาใสในถุงพลาสติกใส อยางใด
อยางหนึ่ง

⑥ขวด กระปอง ⑦ขวดน้ําพลาสติก ⑧ถาดที่ทําดวยโฟม

⑤เสื้อผา

กระปองขนาด๒๐
ขวดใหญขนาด
ขวดเหลาสาเกใหญ เซ็น เทานั้น

ขวดพลาสติกที่มีเครื่องหมาย
ขวดเครื่องดื่ม เครื่องปรุงอาหาร
พวกขวดและกระปองที่ใสเครื่องดื่ม เคริอง
แกะสลากขางขวดออกใหหมด ลางดวยน้ําเปลา
ปรุงอาหาร ยารักษาโรคตางๆ ขวด
ทํ
าใหแบนกอน
ลางดวยน้ําเปลากอน แยกฝาวาเปน
ไม
ตองถอดหวงกลมๆที่ปากขวด ใสในถุงพลาสติก
พลาสติกหรือ ฝาที่ทําจากโลหะ ฝาที่ทํา
ใส กอนนํามาทิ้ง
ดวยไม ถอดเอาฝาตางๆนี้ออกกอน ขวดกับ
กระปองใสในถุงใสรวมกันได
※ขวดที่แตกก็ทิ้งได

พวกเสื้อเชิ้ต ผาขนหนูตางๆ

ไมตองแกะซิบ หรือกระดุมออก ซัก
ใหสะอาด แลวพับใสถุงพลาสติกใส
กอนนําไปทิ้ง อยาทิ้งในวันที่ฝนตก

⑨ภาชนะสิ่งหุมหอที่เปนพลาสติก

ฝาจุกตางๆ

ถวยชาม・แพก
ถุง
ถาดที่ใสอาหารที่
มีลวดลาย

ลางดวยน้ํากอน แลวใสใน
ถุงพลาสติกใส
กอนทิ้ง

ภาชนะที่ใสอาหารเครื่องบริโภค
ตางๆที่เปนพลาสติกที่ไมใชแลว เชน
กลองพลาสติก และถุง

ขวด

โฟมกันกระแทก

ฟลม แลปที่หุมหอ

ถาดโฟมที่ใสเนื้อและกับขาว อาหาร
ตางๆ

ตะขาย

ใหสังเกตดูจาก
เครื่องหมายนี้

ถุงขนมใหทานใหหมดกอน ถายังมีเหลือใหทิ้งขนมภายในถุงใหหมดกอนไม
ตองลาง
ถาถุงเลอะใหลางดวยน้ําเปลากอน
※ถาถุงเลอะมาก ขอใหทิ้งเปนขยะที่เผาไฟได
จุก ฝาขวด ฝาที่มีไส(ขวดแชมภูที่มีฝากด) ใหดึงออกมาแยกทิ้ง)
จุก ฝาขวดตางๆใหรวบรวมกันใสในถุงพลาสติกใส
（อยาซอนถุงเปนสองชั้น)
※ วันที่มีลมพัดแรงใหคลุมดวย ตะขายกันปลิวดวย

ขยะที่เผาไฟได ขยะที่เผาไมได ขยะที่มีอันตราย ขยะที่มีขนาดใหญ
ความใหญไมเกิน５０เซ็น

ความใหญไมเกิน５０เซ็น

ผาออม กระดาษที่จะนํามาใช
ใหมไมได

ＣＤ
ซีดี วีดีโอเทป

ถาขนไปทิ้งที่ศูนยกําจัดขยะเอง(ไม
เสียเงิน)เรียกใหไปเก็บเสียเงิน

วันพุธ

・
ขยะสด

ใหญมากจาก５０เซ็นขึ้นไป，แตไมเกิน ２．５เมตร
น้ําหนักไมเกิน１００กิโลกรัม

เครื่องใชไฟฟา
็

หมอ กา
้

เครื่องปน

ถานไฟฉาย หลอดไฟกลม
ที่มีสารปรอต
ไฟแชก

กิ่งไมที่ตัด※
ความยาวไมเกิน５０

○ขยะสดตองรอใหน้ําแหงเสียกอน
○ผาออมกระดาษตองทิ้งสิ่งที่ติดคางลงใน
โถสวม
ใใส ถี ุงพลาสติ

 กใส
※ กิ่งไมที่ตัดแลวนํามามัดดวยเชือก
ความใหญพอที่จะยกไดดวยมือขาง
เดียว

ถวยแกว

กระปองที่ใหญ
็

รม

○สิ่งที่บรรจุอยูขางในเอาออกใหหมดกอน
เชนกระปองสี
○รมที่จะทิ้งความยาวไมเกิน (１เมตร)
ใหมัดดวยเชือกมัดละ３ดาม
ใสในถุงพลาสติกใส

ปรอตวัดน้ํา

มีด

กระปองสเปรย

○ไฟแชกและกระปองสเปรยตองใชใหหมด
เสียกอน
○ของมีคมเชน มีด ตองหอดวยผาหรือ
กระดาษ
กอนทิ้งเพราะเปนอันตรายในตอนที่มาเก็บ
ขยะ
※ หลอดไฟที่มีขนาดยาว ใหใสกลอง
กระดาษทิ้งได

รถจักรยาน ที่นอน

ตูเสื้อผา

เครื่องเลน
สกี

○ถาจะขนไปทิ้งเองขอใหอาน
ขอความใน
ดานหลังใหละเอียดเสียกอน
○ โทรฯไปติดตอตามหมายเลขโทร

ศูนยรับขยะขนาดใหญ
☎（６４３）５３７１
จันทร～เสาร，เชา９โมง～บาย５โมงเย็น
อยางละ810เย็น，ครั้งละ5ชิ้น

แยกชนิดของขยะ ทิ้งตามวันที่กําหนดใหไว ในตอนเชาเวลา 8 โมง ３０( บางที่อาจเร็ว ７โมงเชา )วันหยุดราชการ(วันแดง) ขยะมาเก็บ แต วันเสาร อาทิตย วัน
สิ้นป วันที่๒๙ ธันวาคม ถึง วันที่ ๓ มกราคมหยุดราชการขยะไมมาเก็บ

タイ語

เกี่ยวกับการขนไปทิ้งเองที่ศูนยกําจัดขยะ

เครื่องใชไฟฟาในบาน４อยาง（รีไซเคิลของบริษัทที่

●ตองติดตอสอบถามใหแนใจกอนที่จะนําไป เพราะแตละสถานที่กําจัดขยะไมเหมือนกัน
แบงแยกใหถูกตองตอสถานที่ๆจะนําไป
●โปรดแสดงหลักฐานถึงที่อยูอาศัยของทานดวย
●ขยะที่ออกมาจากบานเรือนไมเสียคาทิ้ง
【เวลาที่รับเรื่อง】จันทร～เสาร ตั้งแตเวลา 8 โมง 30 นาที ～เที่ยง，บาย１โมง ～บาย 4
โมง 30 นาที
【วันหยุดทํางาน】วันหยุดราชการ วันเสารอาทิตย วันที่ ๒๙ ธันวาคม จนถึงวันที่ ๓
มกราคม（มีที่รับเรื่องใน วันหยุดราชการ วันจันทร ถึงศุกร）
※㈱エスケーシー(บริษัทเอสึเคชี วันเสาร อาทิตย วันสิ้นป และวันหยุดปใหม )
【จํานวนที่นํามาได】(วันละ)○ไมกําหนด●รถบรรทุกขนาดเล็ก (รถเค )△ไดแค๒ชิ้น
เทานั้น▲ถุงขนาด45ℓ(ลิตร)ไดเพียง 2ถุง × นํามาไมได

บริษัทเอสเคซี
ตําบลนางะตะ413－1
☎(621)6221
เอโคบุราเซ็นเตอร
ชิโมะอะราฮารี
ตําบลชิโมะอาระฮารี
2678－176
☎(648)4631

▲

ขยะขนาดใหญทเผาไฟไมได

คิตะเซโซเซ็นเตอร
ชิโมดะฮาระ3435
☎(672)1997

▲

ขยะขนาดใหญที่เผาไฟได

×

▲

ขยะที่เผาไมได
ขยะที่มีอันตราย

มินามิเซโซเซ็นเตอร
ตําบลไยอิตะ330
☎(656)2795

○

ที่เผาไฟได

×

พวกทีทําจากพลาสติก สิง
หอหุม/ โฟมขาวๆ

กรีนพาค โมบะรา
ตําบลโมบะรา 777－1
☎(654)0018

ขวดนํ้าพลาสติก
ขวด กระปอง

สถานที่ๆจะนําไป

จําพวกกระดาษ/
จําพวกผา

ชนิดที่ของ
่

ขยะ

วิสาหกิจที่ทําเกี่ยวกับ
ขยะ ( เสียคาบริการ )

ทรัพยากรธรรมชาติ

○ ○ ●○

○

○ ▲ ●△

×

▲

▲

○ ▲ ●△

×

○

×

×

× × ××

กระดาษ／
เสื้อผา
เทานั้น○

× × ××

ภาชนะสิ่ง
หอหุมที่
เปน
พลาสติก○

×

○

ขยะที่ไมสามารถทิ้งไดงายๆ（ชาวเมืองที่ทํางานดานรับทิ้งของที่ไมใชแลว）
● ของที่มีน้ําหนัก100 กิโล ใหยเกินขนาด2.5 เมตร อําเภอไมสามารถเก็บไปทิ้งได ให
ติดตอกับฝายที่ทํางานดานนี้(ที่ไดรับอนุญาต)
※ เอาออกมาทิ้งหรือขนไปทิ้งเองไมไดย
●ลอนถามเรื่ลงราคาตาทิ้งไตโคย๓รง
■ ตัวอยางของที่ไมรับทิ้ง
ที่นอนหนาๆที่วางบนเตียงที่มีสปง โซฟา เปยโน เครื่องเลนอิเล็คโทน ถังใส
น้ํามัน กระเบื้องหลังคา ตูเซฟ ถังใสนายาดับเพลิง แผนไมที่ใชเลนโตคลื่นใน
ทะเล คอนกรีตเสริมเหล็ก พวกยาประเภทตางๆ ถังแกส รถมอเตอรไซค เปน
ตน

ที่นอนที่ปูบน
เตียงที่มี

ถังนายา
ดับเพลิง

ถังนามัน

แผนกระดาน
โตคลื่น

ยาตางๆ

ยางรถยนต

เปยโน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก

ตูเซฟ

รถ
มอเตอรไซค

โทรศัพทมือถือ

แอรทําความเย็น

ทีวี

ตูเย็น・ตูเย็นแชแข็ง

ราคาคารีไซเคิลเครื่องใชไฟฟาภายในบาน

ราคา
ราคา
ขนาดเล็กจาก 15 นิ้วลงไป
ทีวี
ขนาดใหญจาก 15 นิ้วขึ้นไป ราคา
ราคา
ตํ่าจาก 170 ลิตรลงมา
ตูเย็น ตู
แชแข็ง
ใหญจาก 171 ลิตรขึ้นไป ราคา
เคื่องซักผา・เครื่องอบผาแหง
ราคา

เคื่องซักผา・
เครื่องอบผาแหง

2,625เย็น
1,785 เย็น
2,835 เย็น
3,780 เย็น
4,830 เย็น
2,520 เย็น

【สถานที่ๆจะตอง
ของพวกนี้สามารถตอรองกับบริษัทที่ผลิตได
วันหยุด／วันอาทิตย，วันหยุดราชการ・วันหยุดโอโบง・วันสิ้น

บริษัทขนสงโอกายามา
ที่ทําการอุซึโนมิยะ
ตําบล นิชิโอซากาเบ 2730
☎(656)1981

㈱โฮรีเอะ โซเก็น
ยานาเซ โซโก
ตําบล ยานาเซ 1568
☎(634)3367

เครองคอมพิวเตอร（ยี่หอที่ผลิตจะนําไปรีไซเคิล）
ใหติดตอบรษัทที่ผลิตเครื่องคอมฯและแจงความประสงคจะทิ้ง
① สอบถามถึงวิธีการที่จะทิ้ง
ติดตอสอบถามวธีงายๆโดยดูหนาอินเตอรเน็ต
เครื่องที่ผลิตเอง หรือเครื่องของบริษัทที่ลมละลายไปแลวก็ขอใหสอบถาม
ได

พาโซคอน 3R ซุยชิงเซ็นเตอร
http://www.pc3ｒ.jｐ/
☎03(5282)7685
※ เครื่องคอมฯที่ซื้อหลังป 2005เดือน10 เปนตนไป ตองเสียคารีไซเคิล
( ราคาขึ้นอยูที่ยี่หอของ)
② จากบริษัทที่ผลิตเครื่องคอมฯจะสงบิลลมาทางบริการของไปรษณีย
③ ใหหอหุมเครื่องคอมฯ แลวปดดวยบิลลแลวนําไปที่ทําการไปรษณียใกลๆ
บานทาน ถานําไปเองไมไดใหติดตอขอใหทางกรมไปรษณียมารับที่บานก็
สามารถทําได
※ ใหลบขอมูลสวนตัวตางๆที่บันทึกอยูในเครื่องคอมฯ ออกใหหมดกอนทิ้ง

ซากศพสุนัขและแมว

●โทรฯมือถือ，PHS，ในเคื่องโทรฯนี้มีอหลั่ย เ)น พวก
เงิน ทองผสมอยู
สวนผสมเหลานี้ไมใชขยะ แตเปนทรัพยากรธรรมชาติ
อําเภอถือวาเปนสิ่งที่ยังมีประโยชน
● ใหนําไปคืนที่บริษัทโทรฯ PHSที่ใกลๆบานทาน หรือ
ทิ้งขยะที่เผาไมได

● ในกรณีที่สั่งใหรานคา
รานที่จะไปซื้อของใหม・เคยซื้อของจากรานนี้，สั่งใหรานหรือฝายทมี
ใบอนุญาตนําไปจัดการ ตองจายคารีไซเคิลของแลวอาจจะตองจายคาขนของ
รายละเอียดใหสอบถามจากทางรานขายหรือฝายที่มีใบอนุญาต
● ในกรณีที่ขนของไปเอง
ใหตรวจดูยี่หอ ขนาดความใหญของเครื่องใชไฟฟาที่จะทิ้ง(รุน ขนาด) ไปที่ทํา
การไปรษณียกรอกขอที่จําเปนลงในตั๋วรีไซเคิลเครื่องไฟฟา จยเงินคารีไซเคิล
แลวนําตั๋ว (บัตร) ไปติดที่ของที่ตองการจะทิ้ง
และขนไปที่กําหนดไวขางลาง
(ตัวอยาง ของราคารีไซเคิลเครื่องใชไฟฟา )

แอรทําความเย็น

×

×

จากเดือน ๔ ป ๒๐๐๑เปนตนมามีกฏหมายบังคับการรีไซเคิล เครื่องใชไฟฟาใน
บาน ๔ อยาง เชน (แอร ทีวี ตูเย็น เครื่องซักผา เครื่องอบผาแหง ) ทาง
อําเภอไมรับทิ้ง ตองไปติดตอกับทางรานที่ขาย และตองนําไปที่สถานที่นั้นเอง
【วิธีการ】

รานที่มีเครื่องหมาย
นี้เปนจุดสัง
เกต

● ถาเปนซากศพบนถนน ไมทราบเจาของ ให
ติดตอที่ๆอยูทางขวามือ ไมเสียคาเก็บ
● ถาเปนซากศพของสัตวเลี้ยง ตองเสียคาเก็บ
（เรียกไปเก็บถึงบาน 1,050 เย็ย／ตอ１ตัว）
（นํามาเอง
520 เย็น／ตอ１ตัว）
● ผูที่ตองการจะทํางานศพ แกสัตวเลี้ยง โปรด
ขอคําปรึกษาได
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