
1
เทศบาลเมืองซาคากิ

การสับสนุนส่งเสริมSDGs -รู้จักขยะ เพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต

◇ กรุณาใช้บริการการเก็บขยะรีไซเคิล ~มาแยกขยะกันเถอะ~ (ส่วนข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับขยะรีไซเคิล ดูหน้า5-10)

● �กรุณาใชบ้ริการการเก็บขยะรีไซเคิล1ครัง้ต่อสปัดาห์ สำาหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก/กระดาษ/ผ้า และ1ครัง้ต่อเดือนสำาหรับกระป๋อง/ขวดแก้ว/ขวดพลาสติก/ขยะอันตราย　
(กรุณาตรวจสอบวันเก็บขยะในตารางแผนการเก็บขยะ/ขยะรีไซเคิล)

● �กรุณาใช้บริการซันเดย์รีไซเคิล2คร้ังต่อเดือน (โปรดตรวจสอบตารางวันเก็บขยะ/ขยะรีไซเคิล)

● �มีบางเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการเก็บขยะรีไซเคิลโดยกลุ่มPTAหรือกลุ่มจิตอาสา(Ikuseikai)ท่ีดำาเนินการเก็บขยะรีไซเคิล โปรดให้ความร่วมมืออย่างซ่ีงกันและกัน

● �มีกล่องรีไซเคิลสำาหรับกระดาษท่ีต้ังไว้ท่ีลานจอดรถทางทิศใต้สำานักงานเทศบาลฯ ในทุกวันต้ังแต่เวลา 08.30-17.00 น. (รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ว ธิ กีารแยกท ิง้/
ลดปร มิาณขยะและขยะร ีไซเค ลิ

ฉบับประจำาปีค.ศ. 2021ฉบับประจำาปีค.ศ. 2021
ฉบับที่เก็บไว้ฉบับที่เก็บไว้【タイ語版】
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ขยะเผาได้

สิ่งของที่สามารถทิ้งได้ในขยะประเภทนี้ ข้อควรระวังในการทิ้งขยะ

กรุณาแยกระหว่างขยะรีไซเคิลกับขยะเผาได้

กรุณาทิ้งขยะที่สถานที่เก็บขยะก่อนเวลา8.00 น. ในช่วงเช้า

■ วันเก็บขยะ/สัปดาห์ละ2ครั้ง กรุณาตรวจสอบวันเก็บขยะ/ขยะรีไซเคิลของแต่ละวัน

① ต้องใส่ในถุงขยะที่เผาได้ที่ทางเทศบาลฯกำาหนดไว้เท่านั้น
 ● เขียนชื่อด้วยปากกาเคมี

 ● น้ำาหนักต้องไม่เกิน5 กก.

 ●  หากไม้กระดาน/ฟูกที่นอนเกินขนาด ซี่งเป็นของที่ไม่สามารถใส่ใน

ถึงที่ทางเทศบาลฯกำาหนดได้ โปรดนำามาส่งไปยังโรงเผาขยะโดยตรง 

หรือทิ้งโดยระบุว่าเป็นขยะเกินขนาด(ตามหน้า13)

② สะเด็ดน้ำาออกจากขยะสด
 ※ ส่วนวิธีการลดปริมาณขยะสด กรุณาดูหน้า3

③ ต้องทิ้งขยะก่อน8:00น. ของทุกวันที่มีการเก็บขยะ

ขยะประเภทบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะพลาสติก, กระดาษ/ผ้าไม่ใช่ขยะประเภทที่เผาได้ 

แต่เป็นขยะรีไซเคิลซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำาคัญ

■ สถานที่เก็บขยะ/สถานที่เก็บขยะที่เผาได้

★ �ขยะที ่ ไมสามารถใส่ในถุงขยะที ่ทางเทศบาลฯกำาหนดได้ หรือขยะขนาดใหญ่ที ่เกิน5kg โปรดนำามาส่งไปยังโรงเผาขยะโดยตรง 

หรือท้ิงโดยระบุว่าเป็นขยะเกินขนาด(ตามหน้าท่ี13)
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ขยะเผาได้

ขยะสด ของใช้สำาหรับชีวิตประจำาวัน

อื่นๆ

ประเภทกระดาษ/ผ้าที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้

◆ สะเด็ดน้ำาทิ้งให้หมด 
　(ส่วนวิธีการลดปริมาณขยะสด กรุณาดูหน้า3)

◆ ต้องแยกส่วนที่เป็นโลหะออกก่อนทิ้ง

◆ ไม้กระดานเส้นผ่าศูนย์กลางต้องไม่เกิน10 ซม.
※ *ม อี กีหน ึง่ว ธิ คี อืการนำามาสง่ไปยงัผ ูป้ระกอบการทำาป ุย๋และร ีไซเค ลิพ ชืผกั (ท ัง้น ีต้อ้งม คีา่ใชจ้า่ย)

◆ ทิ้งสิ่งปฏิกูลในผ้าอ้อมลงในโถส้วม

◆ ส่วนขยะประเภทกระดาษ กรุณาดูคำาอธิบายในหน้าที่9-10

เศษอาหาร, เปลือกหอย, ตะกอนเหล้าสาเก ฯลฯ

เครื่องหนัง, รองเท้า, ไม้กระดาน/ใบไม้/หญ้า, ของเล่น, ตุ๊กตายัดนุ่น/
ฟูกที่นอน/พรม (ขนาดที่สามารถใส่ในถุงตามที่กำาหนด) วิดิโอเทป, 

เทปคาสเซ็ท/CD/DVD เป็นต้น

ผ้าอ้อม, เจลความเย็น, ภาชนะพลาสติกใส่อาหาร, กระแป๋ง, กระถางต้นไม้ (ประเภทพลาสติกเป็นต้น) 

กระดาษปนเป้ือน, กระดาษคาร์บอน, กระดาษความร้อน (ใบเสร็จ/กระดาษแฟกซ์เป็นต้น), รูปถ่าย, เส้ือกันหนาว, ชุดสกี เป็นต้น 

กระดาษ/ผา้บรรจภุณัฑพ์ลาสต กิ

◆ กรณุาดรูายละเอ ยีดในหนา้9-10◆ ดูรายละเอียดในหน้า7-8

หนงัส อืพ มิพ,์ ใบโฆษณาท ีแ่นบมากบัหนงัส อืพ มิพ,์ น ติยสาร/หนงัส อื,  
กระดาษจ ปิาถะ, กลอ่งลงั, กลอ่งกระดาษ, ผา้(เชน่เส ือ้ย ดื) 

เช่นกระติกน้ำา, แก้ว, ถาด, ถุงพลาสติก, โฟม, 
ถุงพลาสติกของซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นต้น 

กรุณาเขียนชื่อทุกครั้ง

さかき　たろう
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ขยะที่เผาไม่ได้

ข้อควรระวังในการทิ้ง

สิ่งของที่สามารถทิ้งได้ในขยะประเภทนี้

■ วันเก็บขยะ/เดือนละ1ครั้ง　■ สถานที่เก็บขยะ/สถานที่เก็บขยะที่เผาไม่ได้
กรุณาตรวจตารางวันเก็บขยะ/ขยะรีไซเคิลของแต่ละวัน

★ขยะท่ีใหญ่เกินขนาด 

ซ่ึงไม่สามารถใส่ในถุงท่ีทางเทศบาลฯกำาหนดได้หรือเกินน้ำาหนัก5kg  

โปรดนำามาส่งไปยังโรงเผาขยะโดยตรง หรือท้ิงโดยระบุว่าเป็นขยะ

เกินขนาด(ตามหน้า13)

★เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ต้องใช้บริการเก็บเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแบบฟรี(ดูหน้า11)

◆ แบตเตอร ีแ่บบเหร ยีญควรพนัดว้ยสกอตเทปใสเพ ือ่เป น็ฉนวน

◆ ไฟแชค็อาจเป น็เหตเุพล งิไหม้ ควรใช้ ใหห้มดกอ่นท ิง้ทกุคร ัง้

※ ถา่นไฟฉาย/หลอดไฟ ตอ้งท ิง้เป น็ขยะอนัตราย (ดหูนา้ท ี ่ 6)

● ขยะท ีถ่ กูใส ่ไว้ถงุชน ดิอ ืน่นอกเหน อืจากท ีท่างเทศบาลฯกำาหนดไว้ จะไมส่ามารถรบัเกบ็ขยะให้ ได้

● ต้องเข ยีนช ือ่ด้วยปากกาเคม ี

● น้ ำาหนกัต้องไมเ่ก นิ5 กก.
◆ กระปอ๋งสเปรยฉ์ ดีผมหร อืฉ ดีแมลง 

ต้องท ิง้เป น็ขยะประเภทกระปอ๋ง 

(หนา้ท ี ่ 6)

◆�กระจก 

ตอ้งท ิง้เป น็ขยะประเภทอนัตราย 

(หนา้ท ี 6)

※  หากเป น็กลอ่ง ต้องเอาalmi cutter 
ออกแล้วท ิง้เป น็กระดาษจ ปิาถะ

※�ผา้/พลาสต กิ 
ต้องท ิง้เป น็ขยะเผาได้

※ ใบม ดีและของม คีม 
ต้องหอ่ด้วยกระดาษและต้องเข ยีนระบวุา่เป น็"ของม คีม"

ต้องใช้ถุงสำาหรับขยะเผาไม่ได้ที่ทางเทศบาลเมืองฯกำาหนดไว้เท่านั้น

วิธีการลดปริมาณขยะสด

① ต้องสะเด็ดน้ำาออก
  เนื่องจากในขยะสดนั้นมีน้ำาปริมาณมาก การสะเด็ดน้ำาออกนั้น สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ นอกจากนั้น 

สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาขยะได้มากด้วย

② ต้องใช้หมดอย่างคุ้มค่า 
 เพื่อไม่ให้ของที่หมดอายุเหลือทิ้งก่อนถูกเปิดใช้ กรุณาซื้อในปริมาณแต่พอดี

③ ต้องรับประทานให้หมด
 ทานอาหารให้หมดจานอย่าเหลือทิ้ง หากทานไม่หมดควรแช่เก็บเอาไว้

ระบบการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำาหรับเครื่องกำาจัดเศษอาหาร / 
ภาชนะทำาปุ๋ยหมัก
ทางเรามีระบบเงินอุดหนุนสำาหรับการซื้อเครื่องกำาจัดเศษอาหารและภาชนะทำาปุ๋ยหมัก
 จำานวนเงินอุดหนุนคิดเป็นครึ่งหนึ่งของราคาซื้อ (สูงสุด 50,000 เยน)
 หากซื้อแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มและยื่นใบคำาร้องที่สำานักงานเทศบาลฯ 
แผนกสิ่งแวดล้อมประชาชนโดยแนบใบเสร็จรับเงิน(ไม่รับใบเสร็จย่อยแบบเรซีต), รูปถ่ายมุมใกล้และมุมไกลอย่างละ 1 ภาพ

ทำาปุ๋ยหมักง่ายๆด้วยกล่องกระดาษลัง(composter)
ขอแนะนำาให้ทำา"ปุ๋ยหมักกระดาษลัง (composter)"แบบง่ายๆที่บ้าน เพียงแค่ใช้กล่องกระดาษลัง

Reduce (ลดขยะ)
・ไม่ซื้อของที่ไม่จำาเป็น

・พกถุงผ้าเองแล้วหากไม่จำาเป็นพยายามปฏิเสธไม่รับการหีบห่อสิ้นค้า

・เลือกชื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม

・ไม่ให้เกิดความสูญเสียของอาหาร

Reuse (ต้องใช้ซ้ำาหลายครั้ง) 
・ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนการใช้งานของสิ่งของนั้นๆให้คุ้มค่าที่สุด

・อย่าทิ้งของที่ไม่ใช้แล้ว แต่ยกให้คนอื่นที่ต้องการ

・เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ re-use

Recycle (นำากลับมาใช้ใหม่)
・ปฎิบัติการจำาแนกประเภทขยะอย่างเคร่งครัด

・เข้าร่วมการเก็บขยะโดยกลุ่ม (เช่นกลุ่มPTA, กลุ่มจิตอาสาฯลฯ)

บริโภคอย่างมีจริยธรรม หมายถึงการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อผู้คน, สังคม 

และสิ่งแวดล้อม

◇ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ・พึงคำานึงการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

 ・เลือกใช้กระดาษหรือผลิตภัณฑ์ประเภทไม้ที่อนุรักษ์ป่าไม้

　
◇ การบริโภคที่เป็นมิตรต่อผู้คนและสังคม
 ・เลือกผลิตภัณฑ์ Fair Trade

         (ซึ่งเป็นการค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศกำาลังพัฒนาอย่างยั่งยืนในราคาที่เหมาะสม)

 ・ซื้อสินค้าของโรงงานสวัสดิการสังคม

 ・เลือกสินค้าทีมีแคมเปญบริจาค

◇ การบริโภคที่เป็นมิตรต่อเขตท้องถิ่น
 ・ซื้อของที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือร้านค้าท้องถิ่น

 ・การบริโภคเพื่อช่วยเหลือ 

       （ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือได้รับความเสียหายจากข่าวลือทางลบ）

ชว่ยกนัรณรงค์ฝ กึบร ิโภคอยา่งม จีร ยิธรรม และย ดึทำาตามหลกั3R
 (Reduce・Reuse・Recycle)เพ ือ่อนรุกัษ์โลก

ประเภทขยะที่มักแยกทิ้งผิดบ่อย

กรุณาทิ้งขยะที่สถานที่เก็บขยะก่อน8.00 น. ในช่วงเช้า ขยะท
ีเ่ผาไม

่ได้
วธิ

กีารลดปร
มิาณ

ขยะสด
ชว่ยกนัรณรงคฝ์กึบริโภคอยา่งมจีรยิธรรม และยดึทำาตามหลกั3R

เซรามิก

โละหะ/อลูมิเนียม

3R บริโภคอย่างมีจริยธรรม

ของประเภทแก้ว กระจก กระป๋องสี

อื่นๆ

◆ ของแตกควรหอ่ดว้ยกระดาษและตอ้งเข ยีนระบวุา่เป น็"割れ物 "
◆   หากของแตก ต้องห่อด้วยกระดาษและต้องเขียนระบุว่าเป็น"割れ物 "

◆   แยกฝาปิดตามตัววัสดุ

◆ สำาหรับกระป๋องสีสเปรย์ ต้องเจาะรูเพ่ือทำาให้ระบายแก้สข้างในออกท้ังหมด

※ �หากมีสีท่ีเหลือ 

โปรดติดต่อร้านจำาหน่ายสีสเปรย์หรือผู้ประกอบการเฉพาะทาง (ดูหน้า 14)

　 หากมีสีเหลือเพียงเล็กน้อย 

ควรใช้กระดาษหรือผ้าเช็ดและท้ิงเป็นขยะเผาได้

เครื่องลายคราม
(ถ้วยชาม, ถ้วยน้ำาชา, จาน ฯลฯ)

อลูมิเนียมฟอยล์/ฮาร์ดแวร์

ขวดนมเด็กอ่อน/แก้วน้ำา/ภาชนะอาหารประเภทแก้ว/

ขวดแก้วเคร่ืองสำาอาง/แผ่นกระจก (ยกเว้นแก้วโปร่งใสและสีน้ำาตาล)

กระป๋องสี/กระป๋องสีสเปรย์

ถ่านกระดุม/หลอดไฟ/หลอดไฟ LED/ถุงให้ความอุ่นแบบใช้แล้วท้ิง/
โคมไฟเรือแสง/ถังป๊ีป/ไฟแช็ค

坂城町指定
不燃物専用袋
氏名

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

กรุณาเขียนชื่อตัวเองทุกครั้ง

ข้อพึงปฏิบัติ "3 ประการ " เพื่อประหยัดของดังต่อไปนี้

เปลี่ยนขยะสดให้เป็นปุ๋ยเท่าที่จะทำาได้

อันตราย
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กระป๋อง/ขวด/ขยะพลาสติก

สิ่งของสามารถทิ้งได้ในขยะประเภทนี้ ข้อควรระวังในการทิ้งขยะ

วันเก็บขยะของแต่ละเขตพ้ืนท่ี/เดือนละ1คร้ัง　 สถานท่ีเก็บขยะ/สถานท่ีเก็บขยะรีไซเคิล 

ซันเดย์รีไซเคิล/เดือนละ2คร้ัง (ดูหน้า 15)

① ล้างกระป๋อง/ขวดแก้ว/ขวดพลาสติกด้วยน้ำา
●� ต้องถอดฝา, จุกขวดและฉลากขวดPETก่อนทุกครั้ง 

หากเป็นฝาโลหะต้องทิ้งเป็น "ขยะเผาไม่ได้" 

และถ้าเป็นฝาและฉลากพลาสติกต้องทิ้งเป็น"บรรจุภัณฑ์พลาสติก"

●��สเปรย์กระป๋อง/กระป๋องแก๊สเม่ือใช้หมดแล้วให้เจาะรูและบ้ีก่อนทุกคร้ัง 

ส่วนหัวฝาฉีดหรือฝาท่ีเป็นพลาสติกควรดึงออกและแยกไปท้ิงเป็น"บรรจุภัณฑ์พลาสติก" 

●� ขวดรีไซเคิลเช่นขวดเบียร์/ขวดนมควรส่งคืนให้แก่ร้านค้า 

(ของท่ีร้านค้าไม่รับคืนให้ท้ิงท่ีสถานท่ีเก็บขยะเช่นเดิม)

②	ต้องบี้กระป๋อง/ขวดพลาสติกก่อนทิ้งทุกครั้ง

③		ห้ามใส่ถุง 
ให้ทิ้งที่ตู้คอนเทนเนอร์โดยตรงตามสภาพเดิม

  　(ส่วนขวดแก้วแบ่งเป็นสามสี)

ของที่ทิ้งได้

ประเภทถ่านไฟฉาย
หลอดไฟ

ขยะที่มักแยกทิ้งผิดประเภทบ่อย

ข้อควรระวังในการทิ ้ง

กรุณาตรวจสอบวันและสถานที่ทิ้งขยะในตารางแผนการเก็บขยะ/ขยะรีไซเคิล

●�ถ่านไฟฉาย/หลอดไฟ ต้องท้ิงเป็นขยะอันตราย (ดูหน้า 6)

●�ปรอทวัดไข้

●�กระจกเงา

●�หมึกป๊ัม (แบบท่ีใช้สารปรอท)

กระปอ๋ง/ขวด/ขยะพลาสต
กิ

ของเส
ยีอนัตราย

◆  ขวดแก้วเคร่ืองสำาอางท่ีไม่ใช่สีใสหรือสีน้ำาตาลควรท้ิงเป็นขยะเผาไม่ได้

◆  ขวดแก้วทีแตกแล้ว ควรห่อด้วยกระดาษและเขียนระบุว่าเป็น"割れ物 "※ กระปอ๋งส ที ิง้เป น็ขยะเผาไม่ได้ (หนา้ท ี ่ 4)

กระป๋อง ขวดแก้ว

ขวดพลาสติก(PET)

เครื่องดื่ม/อาหารกระป๋อง (กระป๋องน้ำาผลไม้/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, กระป๋องน้ำาสลัด, 
อาหารกระป๋อง, กระป๋องชา/ขนม/สาหร่าย) สเปรย์กระป๋อง/กระป๋องแก๊ส 

(สเปรย์กระป๋องเครื่องสำาอาง/ฉีดผม/ฉีดแมลง ฯลฯ)

ขวดแก้วเปลา่ท ีม่ ขีนาดเลก็กวา่ขวดเหล้าสาเกใหญ่ (ขวดน ้ ำาผลไม/้
เคร ือ่งปรงุรส/เคร ือ่งด ืม่แอลกอฮอล/์เคร ือ่งส ำาอาง(ส ีใส/

ส นี ้ ำาตาล)/ยาสามญัประจำาบา้น ฯลฯ)

น้ำาผลไม้/เครื่องแอลกอฮอล์/เครื่องปรุง ฯลฯ

ขวดพลาสติกPET (บริเวณใต้ขวด 

มีลักษณะเว้าและมีวงกลมอยู่ตรงกลาง)

ทิ้งเป็น"บรรจุภัณฑ์พลาสติก"

※ ข้อควรระวังเมื่อเจาะรู

หัวฝาฉีด

ขวดที่ไม่ใช่ขวดพลาสติกPET 

(เช่นขวดPVCหรือขวดที่เป็นลักษณะก้นขวดแบนและมีวงกลมอยู่ตรงกลาง)

◎ต้องเป็นกระป๋องโลหะและถังปี๊ปเท่านั้น

● ขวดแก้วน้ำายาฆ่าแมลงสำาหรับทางการเกษตร  เป็น"ขยะที่ไม่สามารถเก็บได้" (หน้า 14)

"ขยะเผาไม่ได้" (หน้า 4)

● แก้วกระจก　● ขวดแก้วเครื่องสำาอางที่ไม่ใช่สีใสหรือสีน้ำาตาล

● ขวดแตก　　● ฝาโลหะ

● กระป๋องสี

● ขวดแก้วผลิตภัณฑ์ยา/สี ชนิดอื่นๆ

● ขวดแก้วที่มีกลิ่นแรง/คราบสกปรก

◎ ขวดพลาสติกที่มีข้อบ่งชี้ต่อไปนี้

◎  มีขวดอีกหนึ่งประเภทซึ่งเรียกว่า"ขวดPVC" ซึ่งลักษณะที่คล้ายกับขวดพลาสติก(PET)
พวกขวดPVCที่ไม่ใช่ขวดพลาสติกPETต้องทิ้งเป็น"ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก"ต่างหาก

◎  ขวดน้ำามัน/น้ำายาล้าง ต้องทิ้งเป็น"บรรจุภัณฑ์พลาสติก"(เป็นขยะคนละประเภท)

 ※  ถ่านกระดุมและแบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟต้องนำามาส่งไปท่ีร้านท่ีรับรีไซเคิล

หลอดไฟรูปทรงกระบอก

ถ่านnickel-cadmium ถ่านNIH2 ถ่านlithium ion

หลอดไฟรูปลูกบอล หลอดไฟรูปU หลอดไฟแบบคู่(twin)

●�หลอดไฟรูปเส้นตรง

●�หลอดไฟรูปวงกลม

●�รูปอ่ืนๆ

・ หลอดไฟLED, โคมไฟเรืองแสง, ถ่านกระดุม 

（ต้องมัดด้วยเทปพันสายไฟ）, หลอดไฟแบบลูกบอล

　⇒ “ขยะเผาไม่ได้”（ดูหน้า 4）
・ถ่านกระดุม・แบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟ（ต้องมัดด้วยเทปพันสายไฟ）
��（ถ่านnickel-cadmium・ถ่านNIH2・ถ่านlithium ion）
⇒ร้านค้าท่ีให้ความร่วมมือการรีไซเคิล "ขยะท่ีไม่สามารถรับเก็บให้ได้"

　　（ดูหน้า14）

รูปเส้นตรง รูปวงกลม รูปอ่ืนๆ

ถ่านไฟฉาย, ต้องใส่ไว้"กล่องท้ิงถ่านไฟฉาย" ท่ีสถานท่ีเก็บขยะ1
2

3

หลอดไฟ จะต้องแบ่งแยกตามรูปหลอดไฟ เช่น 

หลอดไฟรูปเส้นตรง หลอดไฟรูบวงกลม และหลอดอ่ืนๆ 

และท้ิงลงไปโดยตรงโดยไม่ต้องใส่ถุงใดๆท้ังส้ิน

※  หากกรณีหลอดไฟแตกเป็นช้ินเล็กๆ ให้ใส่ถุงใสขนาดเล็กแล้วค่อยท้ิง

ขยะที่มีสารปรอท เช่น ปรอทวัดไข้, กระจก และหมึกปั ๊ม 

ต้องท้ิงใน "กล่องท้ิงขยะอันตราย"
有
害
ご
み
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⇒

酒

สิ่งของที่ไม่สามารทิ้งได้ได้ในขยะประเภทนี้

ขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉาย/
หลอดไฟ ฯลฯ
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก
■ วันเก็บขยะของแต่ละเขตพ้ืนท่ี/สัปดาห์ละ1คร้ัง
■ สถานท่ีเก็บขยะ/สถานท่ีเก็บขยะรีไซเคิล
■ ซันเดย์รีไซเคิล/เดือนละ2คร้ัง (ดูหน้าท่ี 5)
กรุณาตรวจสอบแต่ละวันเก็บขยะและสถานที่เก็บขยะในตารางแผนการเก็บขยะ/ขยะรีไซเคิล

ของดังต่อไปน้ีไม่นับว่าเป็น"บรรจุภัณฑ์พลาสติก"

①   หากมีอย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่พลาสติกติดไว้ เช่น 

สต๊ิกเกอร์ป้ายราคา กรุณาพยายามแกะออกให้มาก

ท่ีสุดเท่าท่ีทำาได้

②		หากมีส่ิงสกปรก ต้องใช้น้ำาล้างออก 

(หากไม่สามารถล้างส่ิงสกปรกออกได้หรือเหลือกล่ินท่ีแรง ต้องท้ิงเป็นขยะเผาได้)

③		หากเป็นห่อขนมหรือฝาพุดด้ิง(pudding)

ซ่ึงมีลักษณะด้านหน้าเป็นพลาสติกและด้านหลังเป็นอลุมิเนียมฟอยล์ 

ควรท้ิงเป็น"บรรจุภัณฑ์พลาสติก"

④	กรุณาท้ิงขยะตามวันเก็บขยะตามท่ีกำาหนดไว้และให้ท้ิงลงไปใน"กล่องเก็บขยะ"

บรรจุภัณฑ์ภาชนะพลาสติกคืออะไร?
"ภาชนะ"หรือ"บรรจุภัณฑ์หีบห่อ"สินค้าท่ีทำาจากพลาสติก

เคร่ืองหมายน้ีเป็นจุดสังเกต

ประเภทขยะที่ทิ้งได้

ขยะที่มักแยกทิ้งผิดประเภทบ่อย

ข้อควรระวังในการทิ้ง

บรรจภุณั
ฑพ์ลาสต

กิ

บรรจุภัณฑ์อาหาร, ไข่ไก่, ห่อแปรงสีฟัน 

※  ตรวจสอบเคร่ืองหมายรีไซเคิลบนสินค้า 

หากเป็นเคร่ืองหมาย"กระดาษ" ให้ท้ิงเป็น “ประเภทกระดาษ" (หน้า 9 

และ 10)

×ภาชนะหรือถุงถนอมอาหาร　×กล่องข้าว

×ช้อน (ส้อม) พลาสติก　×หลอด(สำาหรับการดื่มน้ำา)

×แผ่นปูพื้นปิคนิค　×สายยาง

×แปรงสีฟัน　×ไม้แขวนเสื้อพลาสติก

×กระแป๋งพลาสติก

×กล่องเก็บCD, DVD

×เทปคาสเซ็ท

×ของเล่น

×ถุงคลุมเสื้อผ้าจากร้านซักผ้า

×เชือกไนล่อน, สายรัดกล่อง

×กระถางต้นไม้

● ไฟแช็คแบบใช้แล้วทิ้ง

※  มีท้ัง"กระดาษ"และ"พลาสติก"ซ่ึงข้ึนอยู่กับตัวสินค้า

กรุณาตรวจสอบเคร่ืองหมายรีไซเคิลบนผลิตภัณฑ์  

ส่วนท่ีเป็น"กระดาษ"ให้ท้ิงรวมกับ"ประเภทกระดาษ" 

（ดูหน้า9・10）

หลอดยาสีฟัน, หลอดมายองเนส ฯลฯ ขวดน้ำามันอาหาร, ผงซักฝอก, แชมพู, ขวดยาหยอดตา ฯลฯ

ฝาขวดพลาสติก, ตาข่ายผลไม้, กล่องโฟม, พลาสติกกันกระแทก 

ถุงผลิตภัณฑ์อาหาร, ถุงพลาสติก, ห่อสำาหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า เช่น 
ฉลากขวดพลาสติก 

ถาด/ห่อ, ซอง/แก้ว

ประเภทหลอดต่างๆ ขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก

อื่นๆ (ที่ไม่มีเครื่องหมาย"プラ"(พลาสติก)

ถุง, ห่อ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก ให้ทิ้งเป็น"ขยะเผาได้" (หน้า 1)

ต้องใช้หมดแล้วให้ทิ้งเป็น"ขยะเผาไม่ได้"

ภาชนะและฝาบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป

อันตราย
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ประเภทกระดาษ/ผ้า

ประเภทขยะที่ทิ้งได้

ข้อควรระวังในการทิ้ง

กระดาษจิปาถะ

ประเภทกล่องกระดาษ

กระดาษห่อของ

ฝา

ประเภทแก้ว

แพ็กกระดาษท่ีติดฟอยล์อลูมีเนียม

อ่ืนๆ

■ วันเก็บขยะของแต่ละเขตพ้ืนท่ี/เดือนละ4คร้ัง 　■ พ้ืนท่ีท้ิงขยะ/พ้ืนท่ีท้ิงขยะรีไซเคิล

■ ซันเดย์รีไซเคิล/เดือนละ2คร้ัง (ดูหน้า 5)

■ กล่องรีไซเคิล ※ ยกเว้นประเภทผ้า (ดูหน้าท่ี 26)

    กรุณาตรวจพ้ืนท่ีท้ิงขยะ/ตารางวันเก็บขยะ/ขยะรีไซเคิลของแต่ละวัน

ประเภทกระดาษ/ผา้

หนังสือพิมพ์

ปรเภทผ้า

ใบโฆษณาที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร/หนังสือ/หนังสือการ์ตูน/สมุดโน๊ต

×ของที่ทิ้งเป็นประเภทผ้าไม่ได้

กล่องกระดาษลัง แพ็คกระดาษ

กระดาษจิปาถะ (บรรจุภัณฑ์กระดาษ) บรรจุภัณฑ์กระดาษมีเคร่ืองหมายแบบน้ี

ซองจดหมาย,โปสการ์ด, แกนพลาสติกแรป, กระดาษสำาหรับการถ่ายเอกสาร, กระดาษโน๊ต, ใบปลิวอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีแทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์ (พวกใบdirect mail) ฯลฯ

กล่องขนม/กล่องเคร่ืองสำาอาง/ซองบุหร่ี/กล่องทิชชู่ ฯลฯ

กระดาษห่อของขวัญ/กระดาษแรป ฯลฯ

ถ้วยไอศกรีม/ถ้วยบะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูป ฯลฯ

ฝาถ้วยบะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูป/ฝาด้านในของกล่องขนม ฯลฯ

ซองสาเก/ซองซุป ฯลฯ酒のパック・スープのパックなど
ถุงกระดาษ/ถาดกระดาษ (กล่องพิซซ่า)/พุดด้ิง ภาชนะโยเกิร์ต 

กระดาษหนาท่ีอยู่ในสินค้าประเภทเส่ือผ้าต่างๆ ฯลฯ

■ หนังสือพิมพ์/แผ่นพับโฆษณาในหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ฯลฯ/กล่องกระดาษลัง/กล่องกระดาษ

■ กระดาษจิปาถะ (รวมถึงกระดาษบรรจุภัณฑ์)

■ ประเภทผ้า

※ ต้องนำาส่วนท่ีเป็นพลาสติกของซองจดหมายออกก่อนท้ิง

※ �กล่องกระดาษลังคือน้ันหมายถึงมีไส้กระดาษแบบรูปคล่ืนอยู่ช้างใน
※ �ถ้าข้างในเป็นกระดาษฟอยล์หรืออะลูมิเนียมให้ทิงเป็นกระดาษจิปาถะ

○ เส้ือผ้าเก่า/ผ้าเก่าน้ัน สามารถท้ิงรวมกันได้

○ เส้ือผ้าเก่า/ผ้าเก่าน้ัน ต้องทำาให้สะอาดในระดับหน่ึงก่อนท้ิง(แต่ไม่จำาเป็นต้องถึงส่งให้ร้านซักรีด)

○ หากมีความเส่ียงท่ีผ้าจะเปียกเน่ืองจากฝนหรือหิมะตก ให้คลุมด้วยถุงพลาสติกฯลฯเพ่ือป้องกันไม่ให้เปียก

○ ส่ิงของท่ีติดอยู่กับเส้ือผ้าต้ังแต่แรก เช่น กระดุมละซิป สามารถท้ิงไปพร้อมกับเส้ือผ้าได้ โดยไม่ต้องนำาออก

・ผ้าที่เปียก　・ผ้าที่ค่อนข้างสกปรก　・สิ่งของที่มีกลิ่น

・พรม　・พรมหน้าประตูบ้าน　・หมอน

・ฟูก (ผ้านวม, ฟูก, เบาะ, ผ้านวมโคทัตสึ ฯลฯ)　・ผ้าม่าน

・ผ้าพันคอ (กันหนาว)　・ผ้าพันคอ　・เนคไท

・ถุงน่อง　・ถุงมือ　・หมวก　・ชุดสูท　・ถุงเท้า

・เสื้อโค้ท　・เสื้อสเวทเตอร์　・เสื้อกันหนาวขนเฟอร์

・เสื้อผ้าขนสัตว์ / เครื่องหนัง　・ชุดสกี/สโนว์บอร์ด

・แจ็คเก็ตบุนวม

ท้ิงเป็น "ขยะเผาได้" (หน้าท่ี 1)

เส้ือผ้าเก่า
◯ เส้ือผ้าท่ัวไป (เส้ือยืด, เส้ือเช้ิต, ชุดวันพีช, เส้ือเช้ิตสตรี, กางเกงยีนส์, กระโปรง ฯลฯ)

◯ ชุดยูนิฟอร์มนักเรียน　◯ ชุดทำางาน(แบบชุดยูนิฟอร์มโรงงาน)

◯ ชุดนอน　◯ ชุดช้ันใน　◯ ชุดว่ายน้ำา

◯ ชุดกิโมโน　◯ โอบิ

ผ้าเก่า
◯ ผ้าห่ม (นอกจากผ้าไหมก็ท้ิงได้)　◯ ปลอกฟูก

◯ ผ้าปูท่ีนอน　◯ ประเภทผ้าเช็ดตัว ฯลฯ

ต้องแยกตามประเภทและใช้เชือกผูกมัดเป็นรูปไม้กางเขน

(1)  ในวันเก็บขยะ 

ให้ใส่ในถุงกระดาษหรือซองจดหมายแล้วมัดปากถุงด้วยเชือก หรือใส่ไว้ใน 

"ภาชนะพิเศษ" 

(2)  หากถ้วยกระดาษ เช่น โยเกิร์ต, ถาดกระดาษเค้ก, 

หรือฝาถ้วยบะหม่ีสกปรก ให้ล้างหรือเช็ดออกก่อนท้ิง 

(3)  นำาส่ิงของอ่ืนท่ีไม่ใช่กระดาษแยกออกก่อนท้ิง เช่น 

ใบมีดอลูมิเนียมของกล่องแรป, ไนลอนท่ีอยู่ในกล่องทิชชู่ 

และจุกรินเหล้า ฯลฯ 

(4)  หากด้านในของบรรจุภัณฑ์เป็นอลูมิเนียมฟอยล์ เช่น สุราและโยเกิร์ต 

ควรล้างด้วยน้ำาแล้ว ผ่าเปิดออกเพ่ือทำาให้แห้งก่อนท้ิง

(5)  ถ้าด้านหน่ึงเป็นกระดาษฟอยล์อลูมิเนียมและอีกด้านหน่ึงเป็นกระดาษ 

เช่น กระดาษสีเงินในซองบุหร่ีหรือถุงขนม ต้องท้ิงเป็น "กระดาษจิปาถะ"

● กระดาษความร้อน (ใบเสร็จเรซีต กระดาษแฟกซ์ ฯลฯ)

● กระดาษท่ีซับน้ำามัน　● กระดาษท่ีสกปรก

● ส่ิงของท่ีมีกล่ิน (เช่น กล่องสบู่และน้ำายาปรับผ้านุ่ม)

● แก้ว/จานกระดาษแบบใช้แล้วท้ิง

● กระดาษด้านหลังท่ีเป็นคาร์บอน/กระดาษไร้คาร์บอน

● ส่ิงของท่ีไม่ใช่บรรจุภัณฑ์หีบห่อ เช่น เชือกกระดาษ

● ใบโปสต์การ์ดแบบเคลือบ

● รูปภาพ

● ส่ิงของท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นส่วนตัว

ใบมีดอลูมิเนียมเป็น 
"ขยะเผาไม่ได้" (หน้า 4)

ด้านในท่ีเป็นไนลอน เป็น 
"ภาชนะพลาสติกและบรรจุภัณฑ์"
 (หน้า 7 และ 8)

จุกรินเคร่ืองด่ืมเป็น"พลาสติกบรรจุภัณฑ์"
 (หน้าท่ี 7และ8)

※ �ตัวอย่างเช่นกล่องบุหร่ี 
จะเป็นดังต่อไปน้ี

“บรรจุภัณฑ์”พลาสติก
 (หน้าท่ี 7 และ 8)

"กระดาษจิปาถะ"
※ กรุณานำากระดาษสีเงินด้านในไปท้ิงเป็น 
"กระดาษจิปาถะ" ด้วย

กระดาษท่ีท้ิงเป็น "ขยะเผาได้" (หน้าท่ี 1)

กล่องกระดาษจะต้องล้างด้วยน้ำา, 
ตัดเปิดออกเพ่ือทำาให้แห้งแล้วค่อยมัดด้วยเชือกเป็นรูปไม้กางเขน

หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/กล่องกระดาษลัง 
ต้องนำาส่ิงดังต่อไปน้ีออกก่อนท้ิงทุกคร้ัง
● เทปกาว

● ประเภทโลหะ (เช่น คลิปหนีบกระดาษ/ลูกแม็กฯลฯ)

● สก็อตเทป　● ประเภทพลาสติก

● กระดาษฟอยล　์● ถุงพลาสติก

มัดด้วยเชือกเป็นรูปไม้กางเขนหรือใส่ในถุงใสหรือโปร่งแสงแล้วนำามาทิ ้งในวันเก็บขยะประเภทผ้าของแต่ละเขตพื้นที ่ 

หรือนำาไปทิ้งในวัน"ซันเดย์รีไซเคิล" (หน้า 15)
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เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้แล้ว
มีบริการเก็บขยะฟรีพร้อมกับการเก็บขยะขนาดใหญ่

เครื่องปรับอากาศ / ทีวี / ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง /
 เครื่องซักผ้า / เครื่องปั่นผ้าแห้ง 

(ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้า)

เครือ่งใช้ไฟฟา้ขนาดเลก็ที่ใชแ้ล้ว

ผลติภณัฑท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายการรีไซเคลิเครือ่งใช้ไฟฟา้

ส่ิงของท่ีสามารถนำามาส่งได้

วิธีการท้ิง

ในกรณีท่ีซ้ือเคร่ืองใหม่

ในกรณีท่ีต้องการท้ิงเพราะเป็นของเก่าหรือใช้ไม่ได้

จุดรับส่งของท่ีกำาหนด

ค่าใช้จ่ายการรีไซเคิลสำาหรับแต่ละรายการ

ของทีไม่เข้าข่ายขอบเขตท่ีท้ีงได้ในประเภทน้ี

ข้อควรระวังในการท้ิงขยะ

ประเภทส่วนหลักท่ีเข้าข่ายขอบเขตท่ีท้ิงได้ในประเภทน้ี

สถานที่ตั้งกล่องเก็บขยะ (ภายในเทศบาลเมือง)

อุปกรณอิ์เล็กทรอนกิสข์นาดเล็กและเครือ่งใช้ไฟฟ้าทีท่ำางานด้วยระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรีแ่ละไม่ใชข่องทีอ่ยู่ภายใต้กฎหมายการรีไซเคิลเครือ่งใช้ไฟฟ้า (ทีวี/

ตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง/เคร่ืองปรับอากาศ/เคร่ืองซักผ้า/เคร่ืองป่ันผ้าแห้ง)

※  อุปกรณ์เสริมเหล่าน้ี (อะแดปเตอร์ AC, สายเคเบิล, ปล๊ักไฟ/ปล๊ักแจ็ค, ท่ีชาร์จ, รีโมทคอนโทรล ฯลฯ )ก็เข้าข่ายขอบเขตน้ี

● เครื่องโทรศัพท์ 　● เครื่องแฟกซ์　● เครื่องโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องPHS
● เครื่องวิทยุ　● หม้อหุงข้าว　● ไมโครเวฟ　● กล้องดิจิตอล　● กล้องวิดีโอ
● เครื่องบันทึกDVD　● พัดลม　● เครื่องลดความชื้น　● เครื่องเล่นเพลงดิจิตอล
● ชุดเครื่องเสียง　● เตารีดไฟฟ้า　● เครื่องดูดฝุ่น　● คอมพิวเตอร์
● โต๊ะโคทัตสึ (เฉพาะส่วนที่เป็นหม้อฮีตเตอร์ที่ทำาความร้อน)
● เครื่องทำาความร้อนระบบไฟฟ้า　● ฮีตเตอร์ระบบลม(fan heater)
● เครื่องทำาความร้อนระบบใช้น้ำามันเชื้อเพลิง (ยกเว้นเครื่องที่ไม่ใช้แบตเตอรี่ในการจุดไฟ)
● ไดร์เป่าผม　● เครื่องโกนหนวด　● เครื่องprinter
● จอสำาหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ยกเว้นโทรทัศน์)
● เครื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
● หลอดฟลูออเรสเซนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องแสงอื่นๆ
● นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์และนาฬิการะบบไฟฟ้า
● เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์
● เครื่องเล่นเกมและของเล่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และของเล่นระบบไฟฟ้า

● �รายการท่ีอยู่ภายใต้กฎหมายการรีไซเคิลเคร่ืองใช้ไฟฟ้าน้ัน (ทีวี/ตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง/เคร่ืองปรับอากาศ/เคร่ืองซักผ้า/เคร่ืองป่ันผ้าแห้ง) 
จะไม่เข้าข่ายขอบเขตในประเภทน้ี (ดูหน้าท่ี 12)

● เคร่ืองต่างท่ีใช้ในการประกอบกิจการของบริษัท โรงงาน ร้านค้า โรงพยาบาล ทางการเกษตร ฯลฯ น้ันก็ไม่ได้เข้าข่ายขอบเขตในประเภทน้ี

● ควรถอดถ่าน, แบตเตอร่ี, น้ำามันก๊าด, หลอดไฟ ต่างๆ ออกก่อนท้ิง
● ควรลบข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก่อนท้ิงทุกคร้ัง

※ สำาหรับผ้าห่มไฟฟ้าและพรมไฟฟ้า เฉพาะสายปล๊ักเท่าน้ัน

■  "ขยะขนาดใหญ่" (หน้า 13) และ "ซันเดย์รีไซเคิล" (หน้า 15) 
ซ่ึงจัดข้ึนเดือนละ2คร้ังจะรับท้ิงพร้อมกัน ดังน้ันนำาไปส่งท่ีสถานท่ีได้(บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

■ กรุณาใส่ลงไว้ในกล่องเก็บขยะซึ่งมีการตั้งไว้ มั้งหมด4 แห่งในเขตเทศบาลเมืองฯ  (ค่าใช้จ่ายฟรี)

　⇒ สำาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้แล้ว (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ที่สามารถใส่ลงในช่องขนาด 40 ซม. x 20 ซม. เท่านั้น

●�A COOP  สาขาBingushi    09:30-20:30 น.

●�สำานักงานเทศบาลเมืองซาคากิ    08:30-17:15 น. (จันทร์-ศุกร์)

●�ศูนย์วัฒนธรรม    08:30-17:15 น. (ยกเว้นวันหยุดทำาการของอาคาร)

●�สหกรณ์ Katsurao    08:30-17:15 น. (จันทร์-ศุกร์)

จุดรับเก็บของท่ีกำาหนด ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์

บริษัทฟุกุซาว่าจำากัด 2060 อาเมโนะมิยะ เมืองชิคุมะ 026-272-2727

บริษัทอุตสาหกรรมโคยานางิจำากัด 1184-3 เนตสึอาซะสุนาดะ เมืองโทมิ 0268-71-7155

บริษัทโทไค-เซอิโน อุนยุ จำากัด  จุดรับส่งของในนางะโนะ 240-1 คาวาอิ อาซะ-มูรานิชิ, มาชิมะ-มาชิ, เมืองนางาโนะ 026-214-7556

■ ติดต่อ: ศูนย์ออกใบรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้า

　โทรศัพท์: 0120-319640(ค่าโทรศัพท์ฟรี)　03-5249-3455( ัองเสียค่าโทรศัพท)

　เวลาทำาการ 9:00 - 18:00 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หน้าเว็บไซต์https://www.rkc.aeha.or.jp

ส่วนวันเวลาทำาการ โปรดติดต่อสอบถามกับผู้ประกอบการโดยตรง

1.ให้นำาส่งไปยังร้านค้าท่ีเคยซ้ือของน้ันๆมารับเก็บให้

　・การรีไซเคิลมีค่าใช้จ่ายการเก็บ (โปรดสอบถามราคาค่าใช้จ่ายการไซเคิลได้ตามข้างล่างน้ี)

　・อาจมีการเก็บค่าขนส่งต่างหาก  (โปรดติดต่อร้านค้าปลีกแต่ละรายเพ่ือสอบถามราคา)

　・หากร้านท่ีซ้ือจากมา "ปิดกิจการ" หรือ "อยู่ไกล" ซ่ึงไม่สามารถใช้บริการร้านดังกล่าวได้ โปรดดูข้อ 2 ถึง 4 ด้านล่าง

2.ให้ส่งไปยังสถานท่ีดำาเนินการเก็บขยะขนาดใหญ่/ซันเดย์รีไซเคิล ซ่ึงจัดข้ึนเดือนละ2คร้ัง

　・โปรดตรวจสอบวันและสถานท่ีในตารางแผนการเก็บขยะ / ขยะรีไซเคิล หรือเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองซาคากิ หรือการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองซาคากิ

　・มีค่าใช้จ่ายการรีไซเคิล (โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ด้านล่างน้ี) และนอกจากน้ันต้องมีค่าใช้จ่ายการรับและการขนส่ง (อัตราคงท่ี 1,000 เยน)

3.นำามาส่งท่ีจุดรับของท่ีกำาหนดด้วยตนเอง (ดูตารางด้านล่าง)

　・โปรดชำาระค่าใช้จ่ายการรีไซเคิลท่ีทำาการไปรษณีย์ (โปรดติดต่อสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายการรีไซเคิลด้านล่าง) และรับ"ใบการรีไซเคิลเคร่ืองใช้ไฟฟ้า"

　・โปรดนำาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเป็นขยะพร้อมกับ "ใบการรีไซเคิลเคร่ืองใช้ไฟฟ้า" ไปท่ีจุดรับของท่ีถูกกำาหนดเอาไว้

4.สามารถว่าจ้างให้ผู้ประกอบการเก็บขยะซ่ึงได้รับอนุญาตจากทางเทศบาลเมืองมารับท่ีบ้านได้

　・โปรดชำาระค่าใช้จ่ายการรีไซเคิลท่ีทำาการไปรษณีย์ (โปรดติดต่อสอบข้อมูลราคาค่าใช้จ่ายการรีไซเคิลด้านล่าง) และรับ"ใบการรีไซเคิลเคร่ืองใช้ในบ้าน"

　・�สามารถว่าจ้างผู้ประกอบการซ่ึงได้รับอนุญาตจากทางเทศบาลเมืองได้  

(โปรดตรวจสอบรายช่ือผู้ประกอบการท่ีหน้าเว็บไซต์ของทางเทศบาลเมืองหรือติดต่อแผนกส่ิงแวดล้อมประชาชนของสำานักงานเทศบาลฯ นอกจากน้ี 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่งน้ันจะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละราย ดังน้ันโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับผู้ประกอบการรายน้ัน)

　・เม่ือถึงเวลามีการเก็บ ต้องย่ืน "ใบรีไซเคิลเคร่ืองใช้ไฟฟ้า" ให้กับผู้ประกอบการรายน้ันด้วย

ให้ร้านค้าที่ซื้อนั้นๆมา เก็บเครื่องเก่าไป (ทางร้านค้ามีหน้าที่ต้องเก็บเครื่องเก่า)
　・การรีไซเคิลต้องมีค่าใช้จ่าย (ส่วนราคาค่าใช้จ่ายการรีไซเคิล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ดังต่อไปนี้)

　・บางกรณีอาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายการขนส่งต่างหาก  (โปรดติดต่อร้านค้าปลีกแต่ละรายเพื่อสอบถามราคา)

กรุณาดำาเนินการตามวิธีการดังต่อไปน้ี  ท้ังน้ี 
โปรดทราบว่าไม่สามารถนำาส่งไปยังศูนย์พลังงานส่ิงแวดล้อมจิคุมะหรือโรงกำาจัดขยะเผาไม่ได้ของสหกรณ์Katsuraoได้  นอกจากน้ี 
โปรดพึงระวังว่าไม่สามารถท้ิงเป็น "ขยะขนาดใหญ่" ได้ด้วย

กฎหมายว่าด้วยการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้า (กฎหมายว่าด้วยการนำามาใช้งานใหม่สำาหรับอุปกรณ์ในครัวเรือนที่กำาหนด) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2001

กฎหมายนี้มีไว้เพื่อการรีไซเคิลจำาเฉพาะชิ้นส่วนและวัสดุที่เป็นประโยชน์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาจากครัวเรือนทั่วไปเพื่อลดปริมาณของเสียและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปัจจุบันนี้มีเครื่องปรับอากาศ, ทีวี, 

ตู้เย็น, ตู้แช่แข็ง, เครื่องซักผ้า, และเครื่องปั่นผ้าที่อยู่ในรายการภายใต้กฏหมายนี้
เคร่ืองปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง  เคร่ืองซักผ้า /

 เคร่ืองป่ันผ้าแห้ง 
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รายการ ขยะของทางอุตสาหกรรม

● ขยะพลาสติกของทางการเกษตร

● ยาฆ่าแมลงที่ไม่จำาเป็น(ของเหลือ)

● ภาชนะสารกำาจัดศัตรูพืชที่ใช้หมดแล้ว

ตัวแทนจำาหน่ายหรือศูนย์ให้ความช่วยเหลือJA Nagano-Chikuma Nanbu aguri support center

☎ 0268-82-2425 

● เครื่องมือแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา สถาบันการแพทย์

● ถังแก๊สโพรเพน ตัวแทนจำาหน่ายหรือผู้ประกอบการเฉพาะทาง

● กระป๋องสีที่ยังมีสีเหลืออยู่ข้างใน
ตัวแทนจำาหน่ายหรือผู้ประกอบการเฉพาะทาง

※ �ถ้าปริมาณสีเหลือน้อย ให้ใช้กระดาษหรือผ้าซับแล้วค่อยทิ้งเป็นขยะเผาได้ ส่วนกระป๋องนั้นให้ทิ้งป็นขยะเผาไม่ได้

● สารเคมีหรือยาอันตราย ตัวแทนจำาหน่ายหรือผู้ประกอบการเฉพาะทาง

● ขยะอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการกำาจัดขยะอุตสาหกรรม　※� ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการกำาจัดขยะอุตสาหกรรม สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของจังหวัด

● ขยะของงานก่อสร้าง ผู้ประกอบการกำาจัดขยะอุตสาหกรรม　※� ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการกำาจัดขยะอุตสาหกรรม สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของจังหวัด

● น้ำามันเบนซิน / น้ำามันก๊าด ตัวแทนจำาหน่าย (ปั๊มน้ำามัน ฯลฯ)

● แบตเตอรี่เหรียญ  มัดรวมกันและส่งไปที่ร้านรับรีไซเคิล���※� ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของนิติบุคคลสมาคมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่

● แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ มัดรวมกันและส่งไปที่ร้านรับรีไซเคิล���※� รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์นิติบุคคลสมาคมJBRC

● รถสองล้อ (รถจักรยานยนต์)
 จุดรับหรือตัวแทนจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ที่ถูกทิ้ง

※ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี Call Center รีไซเคิลรถจักรยานยนต์ ☎︎ 050-3000-0727

● ถังดับเพลิง ทำาการรีไซเคิลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 วิธีที่ 1　นำาไปที่จุดรับส่งของที่กำาหนด  (มีค่าใช้จ่าย)

　　　สถานที่รับเก็บของที่กำาหนด: บริษัทนาโอโทมิโชจิ จำากัด มาเมะจิมะ เมืองนางะโนะ 3397-6  ☎︎ 026-222-1880 (ตัวแทน)

 วิธีที่ 2　นำาไปทีเคาน์เตอร์จำาเฉพาะหรือว่าจ้างผู้ประกอบการ (มีค่าใช้จ่าย)

　　　　เคาน์เตอร์จำาเฉพาะ: โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมการรีไซเคิลถังดับเพลิงหรือติดต่อแผนกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 วิธีที่ 3　ใช้บริการไปรษณีย์ "ยูแพค" (มีค่าใช้จ่าย) Call Center  ☎ 0120-822-306

   คำาเตือน　 หากไม่ได้ติดไว้ จำาเป็นต้องมีตราประทับรีไซเคิล  (ขายที่จุดรับส่งของที่กำาหนดหรือเคาน์เตอร์จำาเฉพาะ)

  ● กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัทศูนย์การรีไซเคิลถังดับเพลิงหรือแผนกคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ☎ 03-5829-6773

ขยะขนาดใหญ่ ขยะที่ไม่สามารถเก็บได้
■ วันเก็บขยะ/เดือนละ2คร้ัง　

กรุณาตรวจสอบวันและสถานที่เก็บขยะของแต่ละเขตพื้นในตารางแผนการเก็บขยะ/ขยะรีไซเคิล

ขยะท่ีกำาจัดได้ยากหรือขยะของทางอุตสาหกรรมน้ัน ทางเทศบาลเมืองฯไม่สามารถเก็บให้ได้  
โปรดให้ร้านค้าปลีกมารับเก็บหรือขอให้ผู้ประกอบเฉพาะทางการกำาจัดท้ิง

● ขยะขนาดใหญ่คือ ขยะท่ีไม่สามารถใส่ในถุงท่ีทางเทศบาลฯกำาหนดไว้ได้
● น้ำาหนักท่ีเกิน5 กก.
　※ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้แล้ว กรุณานำามาส่งที่จุดรับเก็บฟรี (ดูหน้า 11)

　※ แผ่นลูกฟูกเรซินที่มีขนาดเล็กแต่ก็นับว่าเป็นขยะขนาดใหญ่

ขยะขนาดใหญ่คืออะไร?

มีค่าบริการ

ของที่ทิ้งได้ (ตัวอย่าง)

● เคาน์เตอร์ให้คำาปรึกษาสำาหรับส่ิงของท่ีกำาจัดท้ิงยาก/ขยะของทางอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับบริการเก็บขยะตามบ้านเรือน การนำาขยะมาส่งโดยตรงด้วยตนเอง

หากไม่ทราบวิธีการกำาจัด โปรดติดต่อแผนกคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ขยะขนาดใหญ(่มคีา่บรกิาร)
ขยะท

ี่ไมส่ามารถเกบ็ได้

● ยางรถยนต์

● เครื่องทำาความร้อน

  (ที่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้าหรือใช้แบตเตอรรี่)

● ผ้าห่ม

● ถังเหล็ก

● ประตูกระจก (ไม้/บานเลื่อน)

● พรม

● เตาแก๊ส

● เครื่องทำาน้ำาร้อน

● จักรยาน

● เตียง

● โซฟา

● จักรยานล้อเดียว

● ออร์แกน(เครื่องดนตรี)

● บอยเลอร์ ระบบน้ำามันเชื้อเพลิง

● กระดานสกี

● เฟอร์นิเจอร์ไม้

● เครื่องทำาน้ำาอุ่นพลังงานระบบแสงอาทิตย์

● เครื่องตัดหญ้า

● เครื่องไถนา

● รถเข็น

● แบตเตอรี่

● ฉากกั้นห้อง

● แผ่นลูกฟูกเรซิน

● กล่องเก็บเสื้อผ้า

● ฟูกที่นอน

● ชุดอุปกรณ์กอล์ฟ

● เครื่องไถนา

● เบาะนั่งเด็ก

● กระเป๋าลากจ่ายตลาด

● สุขาพกพา

● บ้านสุนัข

● ขาตั้งกล้อง(สามขา)

● คันเบ็ด เป็นต้น

●  เก่ียวกับบริการเก็บขยะตามบ้านเรือน

　・  หากท่านไม่สามารถนำาขนขยะไปท้ิงด้วยตนเองได้ ผู้ประกอบการสามารถมารับเก็บท่ีบ้านของท่านได้  

แต่ท้ังน้ีต้องมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างหากนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายเก็บขยะขนาดใหญ่   

ส่วนรายละเอียด โปรดติดต่อสอบถามได้ท่ีแผนกการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม

●  การนำาขยะมาส่งโดยตรงด้วยตนเอง

　・  หากด้านหน่ึงของขยะท่ีเผาได้มีขนาดไม่เกิน 1.0 x 1.5 x 3.0 ม. 

สามารถนำามาท่ีโรงเผาขยะโดยตรงได้ (ดูหน้าด้านหลัง)  (ท้ังน้ีต้องมีค่าใช้จ่าย)

　※ ไม่สามารถรับเก็บขยะที่มีโลหะปะปนกันได้

●  ในแต่ละสถานที่ เวลาเก็บขยะคือตั้งแต่ 8:30-10:00 น. ซึ่งสามารถทิ้งขยะครัวเรือนทั่วไปได้

※ สิ่งรายการที่ไม่อยู่ในรายการ โปรดติดต่อแผนกคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
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รีไซเคิลซันเดย์ "ฟรี" สถานที่จัดจำาหน่ายถุงขยะที่ทางเทศบาลเมืองกำาหนด
มีการดำาเนินการ"รีไซเคิลซันเดย์" 
พร้อมกับการเก็บขยะขนาดใหญ่สำาหรับผู้ท่ีไม่สามารถท้ิงขยะรีไซเคิลท่ีสถานท่ีเก็บขยะในแต่ละเขตพ้ืนท่ีกำาหนดได้

■ เดือนละ 2 ครั้ง เวลา 08.30-10.00 น.
  โปรดตรวจสอบวันและสถานที่การเก็บขยะ / ขยะรีไซเคิคที่เว็บไซต์ หรือการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองซาคากิ นอกจากนี้ 

ยังมีการแจ้งทางวิทยุการบริหารการป้องกันภัยพิบัติของเทศบาลเมืองด้วย

※ หากท่านท้ิงในถุงขยะของเทศบาลเมืองแบบเก่า กรุณาติดสติกเกอร์การชำาระค่าธรรมเนียมด้วย

　　สต๊ิกเกอร์ชำาระค่าธรรมเนียมมีจำาหน่ายท่ีร้านค้าท่ีมีเคร่ืองหมาย★

มีการระบุและแสดงเครื่องหมายภาชนะและบรรจุภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำาหนด

เคร่ืองหมายกฏหมายซ่ึงไม่ได้กำาหนดแต่แสดงเพ่ือเป็นประโยชน์

ประเภทขยะที่ทิ้งได้

สถานที่เก็บขยะ

รายการเครื่องหมายรีไซเคิล

● ขวดแก้ว (ใส / น้ำาตาล / อ่ืนๆ), กระป๋อง, ขวดพลาสติก　● บรรจุภัณฑ์พลาสติก
● กระดาษ (หนังสือพิมพ์, แผ่นพับโฆษณาในหนังสือพิมพ์, กระดาษลัง, กล่องกระดาษ, นิตยสาร, กระดาษจิปาถะ)　● ผ้า
● ขยะอันตราย　● เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีใช้งานแล้ว
● รายการท่ีอยู่ภายใต้กฎหมายการรีไซเคิลเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (ซ่ึงเป็นทีวี/ตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง/เคร่ืองปรับอากาศ/เคร่ืองซักผ้า/เคร่ืองป่ันผ้าแห้ง) 
　⇒ มีการเสียค่าใช้จ่ายการรีไซเคิลและค่าใช้จ่ายการเก็บขยะ  (ดูหน้า 12)

■ ราคาจำาหน่ายถุงขยะท่ีทางเทศบาลกำาหนดและสต๊ิกเกอร์ชำาระค่าธรรมเนียม

● ลานจอดรถฝ่ังทิศเหนือของสำานักงานเทศบาลเมืองซาคากิ　● ลานจอดรถฝ่ังทิศใต้ของโรงเรียนมัธยมต้นซาคากิ
● ลานจอดรถขอบริษัท Nissei Jushi Kogyo จำากัด　● ลานจอดรถท่ี1ของร้านน้ำาพุยุกังบิงงุช
　 ส่วนสถานท่ีเก็บขยะ มีการหมุนเวียน4 จุดในรอบหน่ึงเดือน

※ ไม่สามารถทิ้งขยะเผาได้/ขยะเผาไม่ได้ที่ใช้ถุงที่ทางเทศบาลฯกำาหนดไว้

กระป๋องเคร่ืองด่ืม

ภาชนะและบรรจุภัณฑ์กระดาษ

กระดาษแพ็ค

กล่องกระดาษลัง

ผลิตภัณฑ์ PET ภาชนะและบรรจุภัณฑ์พลาสติก

สถานที่จำาหน่าย หมายเลขโทรศัพท์

เขตซาคากิ

　เท็ตสึโนะโฮมิจิ <โยโกมาจิ> (ตรงข้ามหอแสดงนิทรรศการเหล็ก) 0268-82-1128

　อาคารยามาบิโกะ <โยโกมาจิ> (เคยากิโยโกโจ) 080-5147-0379

　สหกรณ์ธุรกิจจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารซาคากิ <โยโกมาจิ> 0268-82-2132

　ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาซาคากิโยสึยะ 0268-82-3381

　บริษัทโซโฮเชร์ริ่งจำากัด <ทาเตมาจิ> 0268-81-3750

　บริษัทฮายาชิจำากัด <ทามาจิ> 0268-82-8666

　ร้าน แฟมิลี่มาร์ท สาขาชินชูซาคากิ (โกโชซาวะ) 0268-81-2046

　หจก.มารุโช <ฮินาซาวะ> 0268-82-2054

　หจก. ร้านโอฮาชิ  <โชวะโดริ> 0268-82-2021

　โฮมเซ็นเตอร์ฮิราเซอิสาขาซาคากิ <ทามาจิ> 0268-81-2050

★ แผนกสิ่งแวดล้อมประชาชนของสำานักงานเทศบาลฯ 0268-75-6204

เขตมินามิโจ

　ศูนย์สวัสดิการแรงงานซาคากิ <คานาอิ> 0268-81-1234

　สกกรณ์เทคโน- ฮาร์ท ซาคากิ<คานาอิ> 0268-82-0010

　ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นสาขาซาคากิ-มินามิโจ <คานาอิ> 0268-82-8380

　ร้านเภสัชเบเชียสาขาซาคากิ <เนซูมิ> 0268-82-9777

　ร้านแฟมิลี่มาร์ทสาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมเทคโนซาคากิ <คานาอิ> 0268-81-2028

เขตนะกะโนะโจ

★ สภาสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองซาคากิ <ยูเมะโนะยุ> 0268-82-2551

★ ศูนย์สนับสนุนกิจกรรมชุมชนเมืองซากากิ 〈สถานที่ทำางานไคเซะ〉 0268-82-4000

★ สำานักงานขายผลิตภัณฑ์ค้าส่งในท้องถิ่น ซาคากิ "ไอไซ" 0268-75-8267

　ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาซาคากิ นากาโนะโจ 0268-82-0025

　บริษัทโทมิยะจำากัด 0268-82-2216

เขตมุราคามิ

ร้านบ่อน้ำาพุร้อนบิงกุชิ ยูซังคัง <อามิคาเกะ> 0268-81-7000

A COOP สาขาบิงกุชิ<คามิโกเมียว> 0268-81-3334

ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาซาคากิ-มูระคามิเคือง<คามิโกเมียว> 0268-82-7892

ฟุคุทายะ <อามิคาเกะ> 0268-82-2226

ร้าน Lawson สาขาซาคากิมุราคามิ <คามิโกเมียว> 0268-82-5404

ร้าน American Drug สาขาซาคากิ-บิงงูชิ <คามิโกเมียว> 0268-75-5346

การจำาแนกประเภท เช่น ขนาด ราคา

ขยะเผาได้
40 ลิตร (ใหญ่) 400 เยน (10 ชิ้นต่อชุด)

20 ลิตร (กลาง) 350 เยน (10 ชิ้นต่อชุด)

ขยะเผาไม่ได้ 30 ลิตร　 400 เยน (10 ชิ้นต่อชุด)

สติ๊กเกอร์ชำาระค่าธรรมเนียม รวมขยะเผาได้/เผาไม่ได้ 　20 เยน (1 ชิ้น)

มีการระบุเคร่ืองหมายเก่ียวกับชนิดวัสดุภาชนะไว้ท่ีบนภาชนะเคร่ืองด่ืมเพ่ือสามารถแบ่งแยกระหว่างกระป๋องอลูมิเนียมและกระป๋องโลหะได้ง่าย

⇒ กรณีท้ีงขยะโดยใช้บริการการเก็บขยะของเทศบาลเมืองฯ สามารถท้ิงรวมกันได้(ไม่ต้องแบ่งแยกตามชนิดวัสดุ)

เครื่องหมายจะแสดงบนบรรจุภัณฑ์กระดาษ ยกเว้นกระดาษลังและแพ็คกระดาษที่ไม่ได้เคลือบอลูมิเนียม

⇒ เมื่อมีการรวบรวมขยะของเทศบาลเมือง นำามาทิ้งเป็น"กระดาษจิปาถะ"

จะมีการแสดงเครื่องหมายบนกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีอลูมิเนียม

⇒ เมื่อมีการเก็บขยะของเทศบาลเมือง ต้องทิ้งแยกออกจาก"กระดาษจิปาถะ"  (ดูหน้า 10)"

จะมีการแสดงเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลัง

จะมีการแสดงเครื่องหมายบนขวด PET สำาหรับเครื่องดื่ม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องปรุงรส ฯลฯ

⇒ โปรดทิ้งฉลากและฝาเป็น "บรรจุภัณฑ์พลาสติก"

เครื่องหมายบนแสดงบนภาชนะและบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

ยกเว้นขวดPET 

รีไซเคลิซนัเดย์ "ฟร"ี

สถานที่จัดจำาหน่ายถุงขยะที่ทางเทศบาลเมืองกำาหนด
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แหล่งอ้างอิงสำาหรับการคัดแยกขยะและขยะรีไซเคิล
แหลง่อ้างองิสำาหรบัการคดัแยกขยะและขยะรีไซเคลิ

การจำาแนกประเภท ช่ือผลิตภัณฑ์

ขยะเผาได้

เจลน้ำาแข็ง

พรมเช็ดเท้า

ยางมะตอย (ของเหลว)

น้ำามัน (สำาหรับอาหาร)

กระดาษน้ำามัน (กระดาษพาราฟิน)

ชุดกันฝน 

ถุงตาข่าย

อัลบ้ัม (ทำาจากพลาสติก)

bur cucumber(แตงกวาชนิดหน่ึง)

จักยานล้อเดียว (เฉพาะยางรถเท่าน้ัน)

ท่ีประทับตรา (พลาสติก / ไม้)

หมึก

เข็มฉีดยาอินซูลิน

เทปหมึกม้วน

วิกผม

ก่ิงและใบของพืช (เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ซม.)

เสาสำาหรับปลูกดามต้นไม้ (ไม้)

ห่วงยาง

ใบพัดลม

รองเท้ากีฬา

ก่ิงไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. หรือน้อยกว่า)

ＭＤ・ＭＯ
แคลเซียมคลอไรด์

น้ำามันเคร่ือง

ดินสอ

โอเอซิส

น้ำามัน (ท่ีกินไม่ได้)

มงกุฎ (ไม้)

ข้ีเล่ือย

ขัน (ไม้)

จุกนมหลอก

กระบวย

ใบไม้ร่วง

กระโถน

ผ้าอ้อม

ปลอกผ้าอ้อม

ของเล่น (พลาสติก / ไม้)

ผ้าม่าน

กระดาษคาร์บอน

เปลือกหอย

กรอบรูป (ไม้)

ภาพแขวน

ค้อน (ไม้)

เทปคาสเซ็ท

ผมปลอม

catheter(ท่อสำาหรับเคร่ืองมือแพทย์)

คาโดมัตสึ

กระเป๋า

ถ้วยกระดาษ

จานกระดาษ

เส้นผม

กระดาษทราย

เทปกาวเหนียว

ผลิตภัณฑ์ซากสัตว์ เช่นกระดองเต่า

ขยะเผาได้

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง

ฝาครอบพัดลมระบายอากาศ (ทำาจากพลาสติก)

สารดูดความช้ืน (สำาหรับอาหาร)

กระดาษความร้อน

น้ำามันเคร่ือง

เศษไม้ (ท่ีตัดออกจากกระดาน)

กีต้าร์ (ไม้)

ค้อนไม้

หน่อต้นอ่อน

เสาเข็ม (ไม้)

กระเป๋าเก็บความเย็น

ดอกหญ้า

หวี (ไม้)

ไม้เสียบ (ทำาจากไม้ไผ่)

ผลิตภัณฑ์ยา (นอกจากยาอันตราย เช่น ยาแรง)

กล่องลิปสติก

รองเท้า (ผ้า, หนัง, ยาง, หนามแหลม)

หมอนอิง

แฟ้มใส

ถุงคลุมเส้ือจากร้านซักรีด

จารบี

ต้นคริสต์มาส (ทำาจากพลาสติก)

บัตรเครดิต

สีเทียน

ถุงมือ (สำาหรับเล่นกีฬา)

ถุงมือผ้าทอ

ปากกาเน้นข้อความ

ห้องน้ำาแบบพกพา

เส้นด้าย

ถ้วยตวง

ยางลบ

เคร่ืองสำาอาง

เก๊ียะ (ไม้)

พรมทางเข้า

เกราะเคนโด้

แว่นตากันลม

มอส/ตะไคร่น้ำา

สบู่ผง (ผงซักฟอก)

นมผง

ถุงมือยาง

สายยาง

เรือยาง

แผ่นยาง

รำาข้าว

กล่องข้าว (พลาสติก / ไม้)

รองเท้ากอล์ฟ

ลูกกอล์ฟ

คอนแทคเลนส์

คอมแพคดิสก์ (แผ่นCD)

แผ่นปูกำาแพง(SIDING BOARD)

ตู้ทรงเต้ีย(SIDE BOARD)

ปากกาสักหลาด

ตะกอนสาเก

ต้นกระบองเพชร

ช้ันวางของเข้ามุม

ขยะเผาได้

แว่นกันแดด

รองเท้าแตะ

อาหารเหลือท้ิง

ซีดี

แผ่นแม่เหล็ก

ท่ีกันความช้ืน

แผ่นกอเอ๊ียะ

ถุงซิปล็อค

หญ้า (ท่ีถูกตัด)

ดินสอกด

ขลุ่ยญ่ีปุ่น

รูปถ่าย

ทัพพี

เคร่ืองเล่นปีนป่าย (สำาหรับใช้ในบ้าน)

รองเท้า

ผงฟู/เบกก้ิงโซดา

ไม้บรรทัด

เคร่ืองกรองน้ำา (ทำาจากพลาสติก)

กระเป๋าสะพายไหล่

บัวรดน้ำา (พลาสติก / ไม้)

ผลิตภัณฑ์ซิลิโคน

สนามหญ้าเทียม

ทินเนอร์

สูท

ชุดสกี

เคร่ืองวัด (พลาสติก / ไม้)

ตลับหมึกประทับตรา (ทำาจากพลาสติก)

ถุงน่อง

หลอด

ช้อน (พลาสติก / ไม้)

ฟองน้ำา

ถ่าน

รองเท้าสลิปเปอร์

ผ้าอนามัย

เส้ือสเวตเตอร์

ทีสูบน้ำามัน

ปูนขาว

สบู่

รองเท้าฟาง

ชุดสูท

สก๊อตเทป

ตะกร้าซักผ้า

ท่ีหนีบผ้า

ก่ิงไม้ท่ีถูกตัดแต่ง (เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ซม.)

อ่างล้างหน้า (พลาสติก / ไม้)

ดอกไม้ปลอม

รองเท้าฟาง

ตุ๊กตาไวนิล

ลูกคิด

ยางรถ (เฉพาะยางสำาหรับจักรยานและจักรยานล้อเดียวเท่าน้ัน)

โซ่ยาง (ท่ีไม่ใช่โลหะ)

ท่อยาง

ราวแขวนผ้าเช็ดตัว (ทำาจากพลาสติก)

ไม้ไผ่ (แบบตัดแล้ว)

หน่อไม้ (แบบตัดแล้ว)

ไม้กวาดไม้ไผ่

ท่ีดับกล่ินเหม็น

กล่องเก็บอาหาร

เปลือกไข่ไก่

ถังไม้

ขยะเผาได้

ฝอยขัด (ทำาจากพืช)

โซ่ (นอกจากโลหะ)

ใบชา

กล่องชา

กระบอกฉีดยา (ทำาจากพลาสติก)

โคมไฟกระดาษ

เคร่ืองปรุงรส

ชอล์ก

ผักดอง

ไม้จ้ิมฟัน

บล็อคตัวต่อ (พลาสติก / ไม้)

สายเบ็ด

ทิชชู่

กระเป่าเป้สะพายหลัง

ดีวีดี

ผ้าปูโต๊ะอาหาร

ลูกบอลเทนนิส

ถุงมือ

บัตรโทรศัพท์

กระดานอักษรเบรลล์

ถุงน้ำาเกลือ (สำาหรับใช้ในบ้าน)

เต็นท์ (ผ้า)

น้ำามันเทมปุระ

ปลอกหุ้มฝาชักโครก

ช้ันวางเข้ามุมห้องน้ำา

แปรงขัดห้องน้ำา

ถังน้ำามันก๊าด (ถังโพลีคาร์บอนเนต)

ท่ีสูบน้ำามันก๊าด

รองเท้าปีนเขา

กรงนก

สีทา (ปริมาณเล็กน้อย)

รองเท้าบูท

ขยะสด

เชือก

ป้ายราคา

วัสดุตัดแต่งก่ิงไม้สวน (เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ซม.)

ตุ๊กตา (ไม้/กระดาษ)

ตุ๊กตายัดนุ่น

รำาข้าว

เนคไท

โซ่ตาข่าย (ยาง/พลาสติก)

ถุงนอน

ดินเหนียว (ดินน้ำามัน, ดินกระดาษ)

ผ้าม่านก้ันประตู

ปุ๋ย

ถัง (ทำาจากพลาสติก)

ไม้ตีลูกขนไก่

ตะเกียบ 

ลูกบาสเกตบอล

พรมห้องอาบน้ำา

สโมคบอมบ์

กระเป๋า

ไม้เบสบอล (ทำาจากไม้)

ดอกไม้

ดอกไม้ไฟ

แปรงสีฟัน

ไม้แขวนเส้ือ (พลาสติก/ไม้) 

สายรัด (เข็มขัด)

กระเป๋าถือ

วิดิโอเทป
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ขยะเผาได้

ตุ๊กตาฮินะ (ไม้/กระดาษ)

แผ่นพลาสติก (สำาหรับใช้ในครัวเรือน)

ม่านก้ันพลาสติก

เชือกพลาสติก

ถุงพลาสติก

สระว่ายน้ำาเป่าลม

สายยางพลาสติก

ฟิล์ม

ฟิล์ม (เนกาทีฟ)

ฟิล์ม (ท่ียังไม่ได้ใช้)

ขลุ่ย (พลาสติก/ไม้)

ส้อม (พลาสติก/ไม้)

พู่กัน

ถุงสุญญากาศเก็บผ้านวม

ขุยอินทรีย์

ฟิวเจอร์บอร์ด (กล่องลังพลาสติก)

โมเดลพลาสติก

สีทาบ้าน (ปริมาณน้อย)

กระถางดอกไม้ (ทำาจากไม้)

ผ้าใบ/ผ้าฟางสีฟ้า

ประเภทแผ่นรองพ้ืน

พรมห้องอาบน้ำา

หวี

ทรายสัตว์เล้ียง (ไม้, กระดาษ, ซิลิกาเจล ฯลฯ)

เข็มขัด(สายรัด)

กล่องอาหาร

ไม้กวาด (ไม้/ไม้ไผ่)

ยากันแมลง (พลาสติกแข็ง)

หมวก

ผ้าพันแผล

ลูกบอล

ปากกาลูกล่ืน

ชามผสมอาหาร

สายยาง

กระเป๋าบอสตัน 

กระดุม

แท็งค์โพลีคาร์บอนเน็ต (18ล.)

ถังโพลีคาร์บอนเน็ต

เจลแช่เย็น (แบบอ่อน)

เจลแช่เย็น (แบบแข็ง)

บอนไซ (ไม่รวมดินและกระถาง)

กาวbond

ไพ่นกกระจอก

หมอน

ไม้หมอนรถไฟ (ทำาจากไม้)

เมจิก

ไม้ขีดไฟ

เขียง (พลาสติก/ไม้)

ถ่านเผาไฟก้อนเล็ก

แผ่นคลุมแปลงพืช (สำาหรับสวนครัว)

มินิคาร์ (ของเล่น)

ไม้แคะหู (กระดาษ/ไม้)

กรงแมลง (พลาสติก/ไม้)

ภาชนะน่ึง (ทำาจากไม้)

เส่ือ

กล่องแว่นตา (พลาสติก/ไม้)

คอตตอนบัด

ไม้แปรรูป(เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ซม.)

เปลือกข้าว

ยา (ยกเว้นยาอันตราย เช่น ยาแรง)

ขยะเผาได้

เศษผัก

ชุดกันลม

กระดาษมัน

ถุงร้อน (ทำาจากพลาสติก)

เส้ือผ้า

ไม้แร็กเกต (ทำาจากไม้)

(เทนนิส/ปิงปอง)

แรป (ท่ีใช้ในครัวเรือน)

กระเป๋านักเรียน

กระเป๋าเป๋สะพาย

เศษอาหาร

วงล้อ (ของเล่น)

เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง

ใบเสร็จ

เลนส์ (ทำาจากพลาสติก)

ถ่านหิน

เทียน

เชือก (ท่ีไม่ใช่โลหะ)

ม้วนเทปหมึกสำาหรับเคร่ืองพิมพ์ดีด

หนังยาง

ผ้าไหม

ตัวรีดติดเส้ือ

ฟาง

ตะเกียบแบบหัก

ปลอกแขน

ขยะท่ีเผาไม่ได้

หม้ออบแรงดัน

ท่ีเทน้ำามันเหลือ

แก้วอลูมิเนียม

หม้ออลูมิเนียม

กระดาษฟอยล์ (อลูมิเนียมฟอยล์)

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์

ท่ีทำาความร้อนเท้า(Anka)(เหล็ก)

เหล็กฉากยึดเสา

ร้องเท้าเซฟต้ี

เข็มกลัด

เสาอากาศทีวี

ฐานเหล็กanvil

ถังป๊ีบ (18ล.)

ปลอกคอสำาหรับสุนัข

หมอ้หลอ่ (เชน่ หมอ้ป ิง้ยา่ง)

ฟันปลอม

ตราประทับ (ท่ีไม่ใช่พลาสติก/ไม้)

กระถางต้นไม้

หลอดสีวาดภาพ

หลอดไฟLED

ใบมีดสำารองสำาหรับเคร่ืองตัดหญ้าเคร่ืองยนต์

กล่องดนตรีไขลาน

ท่ีขูดผัก

ถุงร้อน (แบบใช้แล้วท้ิง)

กุญแจ

ขาต้ังร่ม (โลหะ / เคร่ืองป้ันดินเผา)

ร่ม

แผ่นรองเตาแก๊ส (ท่ีเป็นอลูมิเนียม)

ไฟแช็คแก๊ส

เตาแก๊สกระป๋อง

มีดคัตเตอร์

ใบมีดคัตเตอร์

ค้อน

ลูกศรเหล็ก

หมุด

ขยะท่ีเผาไม่ได้

แจกัน

เคียว

มีดโกนหนวด

โถ (ท่ีเป็นลายคราม)

แผ่นกระจก

กระเบ้ืองหลังคา (ดินเผา / ซีเมนต์)

กระป๋อง (กระป๋องสี/ ถังสี)

ฝากระป๋อง

ท่ีเปิดกระป๋อง

พวงกุญแจ

ขาเทียม

กาน้ำาชา

เคร่ืองดนตรท่ีเป็นทองเหลือง

ตู้เซฟ (แบบพกพา)

ตะปู

ท่ีงัดตะปู (ชะแลง)

เคียวตัดหญ้า

ใยแก้ว

กระบอกอัดจารบี

โคมไฟเรืองแสง

จอบ

แผ่นแคลเซียมซิลิเกต (ท่ีไม่ติดไฟ)

หินdiatomite

ขวดแก้วเคร่ืองสำาอาง (ยกเว้นแบบใส /สีน้ำาตาล)

แหนบถอนขน

ฐานเข็มสำาหรับจัดดอกไม้

หมากล้อม

ถ่านเหรียญ

แก้ว (ยกเว้นกระดาษ/ไม้)

วงเวียน

เตา

ไม้บรรทัดฉาก

แหนบรองรับและกันสะเทือน (ของรถ)

จาน

ถ้วย (ทำาจากเหล็ก)

เคร่ืองโกน

แม่เหล็ก

โซ่จักรยาน

ท่ีป๊ัมลมล้อจักรยาน

เตาถ่าน

แม่แรงยกรถ

หัวฝักบัว (รวมถึงสางยาง)

เคร่ืองกรองน้ำา (ทำาจากโลหะ)

ภาชนะอาหาร

ท่อสูญญากาศ

รองเท้าสเก็ต

กระติกน้ำา

เคร่ืองมือท่ีสอบเทียบความราบเรียบ

ตลับเมตร (ทำาจากเหล็ก)

แท่นฝนหมึก

ตลับท่ีป๊ัมหมึก

ตะแกรงป้องกันเคร่ืองทำาความร้อน

รองเท้าพ้ืนหนาม

ประแจ

ช้อน (ทำาจากโลหะ)

สปริง (สำาหรับรถยนต์)

ครก

เคร่ืองเซรามิก

ท่ีวางสกอตเทป

 ท่ีเปิดขวด

ขยะท่ีเผาไม่ได้

 กล้องส่องทางไกล

 แผงโซลาร์เซลล์ (ยกเว้นแผงรับแสงอาทิตย์)

 ภาชนะแก้วทนความร้อน

ตราช่ัง (ยกเว้นเคร่ืองช่ัวน้ำาหนัก)

 เคร่ืองพิมพ์ดีด

 โซ่ล้อรถ (ทำาจากโลหะ)

 กระเบ้ือง

 ท่ีแขวนผ้าเช็ดตัว (ทำาจากโลหะ)

 ดัมเบล

ลูกโลก

 โซ่ (ทำาจากโลหะ)

 ใบเล่ือย (เล่ือยวงเดือน, ใบเล่ือยตัดหญ้า)

 ชุดแก้วน้ำาชา

กระปุกชา (ทำาจากเหล็ก)

 ถ้วย

 แจกัน (โลหะ / เซรามิก)

 เบ็ดตกปลา

 อีเตอร์ขุดดิน

 ท่ีตัดเล็บ

 ดัมเบลล์

 เศษเหล็ก

 ท่อเหล็ก 

 หม้อเหล็ก

 ผ้าห่มไฟฟ้า

 หลอดไฟ

 กล้องโทรทรรศน์

 ลูกบิดประตู

 หินลับใบมีด (หินเจีย)

 เคร่ืองเซรามิก

 หม้อดินเผา

 ไขควง (เคร่ืองมือในครัวเรือน)

 ทรัมเป็ต

 กระป๋องสี

 ถ้วยรางวัล

 มีด

 มีดเหน็บ

 น็อต

 หม้อ

 ตุ๊กตา (ทำาจากปูนปลาสเตอร์)

 กล่องตุ๊กตา (ทำาจากแก้ว)

 เข็มเย็บผ้า

 สกรู

 สร้อยคอ

 เคร่ืองมือการเกษตร (จอบ, เคียว ฯลฯ)

 เล่ือย

สว่าน

 ฮาร์โมนิก้า

 ชะแลง (ท่ีถอนตะปู)

 ท่ีเข่ียบุหร่ี

ท่ีหนีบเหล็ก

 ชามกรองน้ำา

 ท่ีรองกระดาษ

 ตราช่ัง

กระแป๋ง (ทำาด้วยโลหะ)

 กรรไกร

 หัวเข็มขัด

 ไม้เบสบอล (โลหะ)

 ใบมีด

 เข็ม (สำาหรับเย็บ)

 ลวด

แหลง่อ้างองิสำาหรบัการคดัแยกขยะและขยะรีไซเคลิ
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ขยะท่ีเผาไม่ได้

 ไม้แขวนเส้ือ (ทำาด้วยโลหะ)

 พวงมาลัย (รถยนต์)

 ค้อน (ใหญ่กว่าค้อนปกติ)

ลูกแก้ว

 ไม้ป่ันไฟ

 ตุ๊กตาฮินะ (ทำาจากปูนปลาสเตอร์)

 เตาอ้ังโล่

 ฝาขวด

 ขวด  (ทินเนอร์, สี, เคมีภัณฑ์ ฯลฯ)

 กระด่ิงลม

 นกหวีด (ทำาด้วยโลหะ)

 ส้อม (ทำาด้วยโลหะ)

 ขาต้ังกระดาษโน้ต

 กระทะ

 ปล๊ัก

แผ่นดิสก์

 ท่ีทับกระดาษ

 หมวกนิรภัย

 กระป๋องสี

 คีม

 มีดทำาครัว

 เคร่ืองลับมีด

 พินโบว์ล่ิง

 ลูกโบว์ล่ิง

 หม้อเคลือบ

 กล่องอาหารเก็บความร้อน

 ตู้จดหมาย (นอกจากไม้)

 ท่ีเย็บกระดาษ (แม็กซ์)

 ลวดเย็บกระดาษ(ลูกแม็กซ์)

 หม้อ (กระติกน้ำาร้อน)

 ขวดนมสำาหรับเด็กทารก

 โบลท์

 ไมโครโฟน

 ตลับเมตร (ทำาจากโลหะ)

 แม่เหล็ก 

 ขวาน

ท่ีทาความร้อนเท้าแบบท่ีใช้ถ่าน

 หลอดไฟจ๋ิว

 ปากกาหมึกซึม

 ท่ีหนีบเหล็ก

 กรงแมลง (โลหะ)

 หม้อน่ึง

 แว่นขยายดูแมลง

 แว่นตา

 กล่องแว่นตา (ทำาจากโลหะ)

 ไม้ม็อบ (ม็อบมีลวดลาย)

 กาต้มน้ำา

 เคร่ืองป้ันดินเผา 

 ตะไบ (ทำาด้วยโลหะ)

แม่แรงระบบน้ำามันไฮดรอลิก

 ถุงร้อน (ทำาจากโลหะ)

 ไฟแช็ก (รวมถึงท่ีจุดเตา)

 ป่ินโต 

 โคมไฟ

 รอกตกปลา

 เหย่ือปลอม (ตะขอตกปลา)

 เราเตอร์

 เลนส์ (ทำาจากแก้ว)

 ประแจ

 แว่นสายตายาว

ขยะท่ีเผาไม่ได้

 โรลเลอร์สเกต

 ท่ีปัดน้ำาฝน

 ลวด

 ขวดแตก

กระป๋อง

 กระป๋องน้ำามัน (ถังป๊ีบไม่เกิน 18ล.)

 กระป๋องอลูมิเนียม (สำาหรับเคร่ืองด่ืม)

 น้ำามันกระป๋อง

 กล่องขนม (ทำาจากเหล็ก)

 กระป๋องแก๊สพ่นไฟ

 กระป๋อง (เคร่ืองด่ืม/ขนมหวาน/ชา ฯลฯ)

 ฝากระป๋อง

 สเปรย์กำาจัดแมลง

 กระป๋องเหล็ก (สำาหรับเคร่ืองด่ืม)

 กระป๋องสเปรย์ (สำาหรับผม /าฆ่าแมลง ฯลฯ)

 กระปุกเก็บสาหร่าย

 สเปรย์ฉีดผม

 กระป๋องแก๊สพ่นไฟ

 กระป๋องนม (สำาหรับเด็กทารก)

 สเปรย์ไล่แมลง

ขวด

 ขวดน้ำามัน

 ขวดเคร่ืองสำาอาง (ใส / น้ำาตาล)

 ขวดแก้วสาเกแบบวันคัพ(แบบถ้วยเดียว)

 ขวด (เคร่ืองด่ืม, สุรา, น้ำามัน ฯลฯ)

 ลูกอมโซดา (ขวดแก้ว)

 ขวดแก้วแบบวันคัพ (แบบแก้วเดียว)

ขยะพลาสติก  ขวดพลาสติก

หลอดไฟ ฯลฯ

 เคร่ืองวัดอุณหภูมิ

 กระจกเงา

ถ่านไฟฉาย

 หลอดฟลูออเรสเซนต์

 กระจกขนาดกะทัดรัด

 หมึกตราประทับ (ท่ีมีสารปรอท)

ท่ีวัดไข้ (แบบไม่ใช้สารปรอท)

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

 ขวดน้ำามัน (ทำาจากพลาสติก)

 ถุงเคลือบอลูมิเนียม (กระดาษห่อขนม / ทำาจากพลาสติก)

 ถ้วยคัพบะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูป(ทำาจากพลาสติก)

 วัสดุกันกระแทก (โฟม)

 ขวดแชมพู

 ขวดน้ำายาฆ่าหญ้า

 บรรจุภัณฑ์สบู่ (ทำาจากพลาสติก)

 แผงบรรจุไข่ไก่

 บรรจุภัณฑ์แบบหลอด

 ภาชนะใส่ผงซักฟอก (ทำาจากพลาสติก)

แพ็กห่อเต้าหู้

 ถาด (สำาหรับอาหาร /ทำาจากโฟม)

 แปลงปลูกผัก

 ตาข่าย (สำาหรับผักและผลไม้)

 โฟม

 หลอดยาสีฟัน

 ถุงปุ๋ย

 เคสฟิล์ม

 ฝาขวดพลาสติก

 ฉลากขวดพลาสติก

 ถาดข้าวกล่อง

 กระเป๋า

 ถุงกระดาษทิชชู่

 พลาสติกแรป  (ส่ิงท่ีห่อสินค้า)

 ภาชนะครีมนวดผม

 ถุงพลาสติก

 ถุงอาหารสำาเร็จรูป

ประเภทกระดาษ

 อัลบ้ัม (ทำาจากกระดาษ)

 ถุงเคลือบอลูมิเนียม (กระดาษห่อขนม / ทำาจากกระดาษ)

หนังสือนิทาน

 กล่องขนม (ทำาจากกระดาษ)

 แคตตาล็อก

 ถ้วยคัพบะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูป(ทำาจากกระดาษ)

 ปฏิทิน

 กล่องนม

 ถุงข้าว (ทำาจากกระดาษ)

 สาเกแพ็คหล้าสาเก

 นิตยสาร

 พจนานุกรม 

 แผ่นพับโฆษณาในหนังสือพิมพ์

 หนังสือพิมพ์

หนังสือภาพ

 ภาชนะใส่ผงซักฟอก (ทำาจากกระดาษ)

 ซองบุหร่ี

 หนังสือ

กล่องกระดาษลัง

 ใบปลิว (จดหมายโดยตรง)

 ใบปลิว (แผ่นพับโฆษณาในหนังสือพิมพ์)

 กล่องเปล่าของทิชชู่

 แกนกระดาษชำาระ

 ถาด (ทำาจากกระดาษ)

 สมุดบันทึก

 สารานุกรม

 แผ่นพับ

 ซองจดหมาย

หนังสือขนาดเล็ก

 หนังสือ

 หนังสือการ์ตูน

 นามบัตร

 กระดาษชาร์ท

 แกนพลาสติกแรป

 แผ่นพับ

ผ้า

 ผ้าขนหนู

 ผ้าห่มแบบผ้าขนหนู

เส้ือผ้า

 ผ้าปูท่ีนอน

 เส้ือยืด

 ผ้าโพกผม

 เศษผ้า

 ผ้าขนหนูอาบน้ำา

 ปลอกผ้านวม

 เส้ือผ้าเก่า/ผ้ามือสอง

 ผ้าห่ม

ชุด ยูกาตะ

 เส้ือเชิร์ต

 ชุดวันพีช

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีใช้แล้ว

IH cooking heater (กะทะไฟฟ้าระบบIH)

 เตารีด

 อะแดปเตอร์

เคร่ืองทำาความร้อนเท้าระบบไฟฟ้า

 แอมพลิฟายเออร์ (เคร่ืองเสียง)

 เคร่ืองนวด (แบบมือถือ)

 อินเตอร์โฟน (แบบลำาโพง)

impact driver (สว่าน)

 พัดลมไอเย็น

 นาฬกิาข้อมือ

 ปล๊ักสายไฟ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีใช้แล้ว

เคร่ืองเหลาดินสอ

 ฮีตเตอร์แบบใช้น้ำามัน

 ชุดเคร่ืองเสียง

 เตาอบ (สำาหรับใช้ในบ้าน)

 เคร่ืองป้ิงขนมปัง

 เตาอบไมโครเวฟ

 เคร่ืองทำาลมร้อน

 เคร่ืองเล่นเสียงในรถยนต์

 ระบบนำาทางรถยนต์ (car navigation)

 ไฟฉาย

 นาฬกิาแขวน

 เคร่ืองทำาความช้ืน

 เคร่ืองเล่นเทปคาสเซ็ท

 ยาจุดกันยุง (แบบไฟฟ้า)

 กล้องถ่ายรูป

ชุด อุปกรณ์คาราโอเกะ

 พัดลมระบายอากาศ

 เคร่ืองอบแห้ง (นอกจากสำาหรับเส้ือผ้า)

 คีย์บอร์ด (เคร่ืองดนตรี)

แผ่นคีย์บอร์ด (สำาหรับคอมพิวเตอร์)

 เคร่ืองฟอกอากาศ

 ท่ีป๊ัมลม (ป๊ัมลมเข้า)

cooking heater (IH)

 เคร่ืองเจียร (แบบมือถือ)

 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์

 โทรศัพท์มือถือ

เคร่ืองล่นเกม (ตัวเคร่ือง / ซอฟต์แวร์เกม)

 สายเคเบิล (สายไฟฟ้า)

 เคร่ืองวัดความดันโลหิต (สำาหรับใช้ในบ้าน)

 อุปกรณ์สุขภาพ (แบบมีมอเตอร์)

 อุปกรณ์เพ่ือสุขภาพ (แบบไฟฟ้า)

 เคร่ืองฉีดน้ำาแรงดันสูง (แบบไฟฟ้า)

 สายไฟ (สายเคเบิล)

 ท่ีม้วนสายไฟ

 เคร่ืองชงกาแฟ

 เคร่ืองถ่ายเอกสาร (แบบต้ังโต๊ะ)

 ปล๊ักไฟตัวเมีย

 เคร่ืองค้ันน้ำาผลไม้ (มิกเซอร์)

 ท่ีชาร์จ (ขนาดเล็กสำาหรับใช้ในบ้าน)

 เคร่ืองทำาลายกระดาษ (สำาหรับใช้ในบ้าน)

 อุปกรณ์ไฟแสงสว่าง

 เคร่ืองลดความช้ืน

 เคร่ืองล้างจาน / เคร่ืองอบแห้ง (แบบต้ังโต๊ะ)

 เคร่ืองป๊ัมน้ำา

 หม้อหุงข้าว

 เคร่ืองสแกน

 ระบบเสียงสเตอริโอ

 ลำาโพง

 เคร่ืองรีดกางเกง

 สมาร์ทโฟน

 เคร่ืองสีข้าว (สำาหรับใช้ในบ้าน)

 เคร่ืองทำาเส้นบะหม่ี (สำาหรับใช้ในบ้าน)

 เคร่ืองทำาความร้อนพัดลมแบบใช้น้ำามัน

 เคร่ืองตัดหญ้าปัตตาเล่ียน (ระบบไฟฟ้า)

 พัดลม

 เคร่ืองดูดฝุ่น

 เคร่ืองวัดไข้ (ดิจิตอล)

 เคร่ืองช่ังน้ำาหนัก (เคร่ืองวัดสุขภาพ)

 แท็บเล็ต

 เล่ือยไฟฟ้า (ไฟฟ้า)

แหลง่อ้างองิสำาหรบัการคดัแยกขยะและขยะรีไซเคลิ
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เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีใช้แล้ว

 เคร่ืองเล่นวิดีโอเกม

 เคร่ืองทำาความร้อนเท้าระบบไฟฟ้า

 เคร่ืองทำาน้ำาอุ่น

 หม้อไฟฟ้า

 เคร่ืองโกนหนวดระบบไฟฟ้า

 สายไฟ (สายเคเบิล)

 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

 โคมไฟต้ังโต๊ะ

 เคร่ืองทำาความร้อนไฟฟ้า

 กระติกน้ำาร้อนไฟฟ้า

 คีย์บอร์ดไฟฟ้า

 เคร่ืองวัดไข้ (ดิจิตอล)

 เตาอบไมโครเวฟ

 เคร่ืองคิดเลข

 เคร่ืองมือไฟฟ้า (แบบมือถือ)

 อุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือสุขภาพ

 โทรศัพท์

 แปรงสีฟันไฟฟ้า

 เคร่ืองทำาความร้อนป้องกันการแช่แข็ง

 เคร่ืองป้ิงขนมปัง

 นาฬกิา

 ไดร์เป่าผม

 เคร่ืองกำาจัดขยะสด (สำาหรับใช้ในบ้าน)

 ฮาร์ดดิสก์ (เฉพาะแบบติดต้ังภายนอก)

 คอมพิวเตอร์ (สำาหรับใช้ในบ้าน)

 ตู้สลอตแมชชีน

ปัตตาเล่ียนโกนผม 

 เคร่ืองทำาความร้อนฮาโลเจน

 ท่ีค้ันน้ำาผลไม้แบบใช้มือ

 เคร่ืองตีไข่แบบถือ

เสาอากาศBS tuner

 ท่ีโกนหนวด

 กล้องวิดีโอ

 เคร่ืองเล่นวิดีโอ

 เคร่ืองแฟกซ์ (สำาหรับใช้ในบ้าน)

 ฮีตเตอร์พัดลม

 เคร่ืองอบฟูก

 ปร้ินเตอร์

 โปรเจ็กเตอร์

  ท่ีป๊ัมในห้องอาบน้ำา

 หูฟัง

 เคร่ืองช่ังน้ำาหนัก 

 เคร่ืองเล่นเสียงพกพา

 กระติกน้ำาร้อน (ไฟฟ้า)

 กระทะไฟฟ้า

 ท่ีป๊ัม (สำาหรับอาบน้ำา/ซักผ้า/ปลาเขตร้อน)

 เมาส์ (อุปกรณ์ต่อพ่วงPC)

 เคร่ืองนวด (แบบมือถือ)

 หน่วยความจำา USB (แฟรชไดร์ฟ)

 เคร่ืองนับการก้าว

 เคร่ืองผสมอาหาร

 จักรเย็บผ้า (แบบไฟฟ้า)

 มินิคอมโพเนนท์ (ชุดเคร่ืองเสียง)

 วอส่ือสาร (เล็ก)

 วิทยุ

 เคร่ืองเล่นเทปวิทยุ (รวมแผ่นCD)

 ของเล่นบังคับวิทยุ

 เคร่ืองทำาความเย็น

  พัดลมไอเย็น (ไม่มีฟรีออน)

 เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีใช้แล้ว
 ไมโครเวฟ

 เคร่ืองพิมพ์ดีด

รายการท่ีอยู่ภายใต้กฎหมายการรีไซเคิลเคร่ืองใช้ไฟฟ้าน้ัน

 เคร่ืองปรับอากาศ

 เคร่ืองป่่ันผ้าแห้ง

 เคร่ืองอบผ้า (สำาหรับเส้ือผ้า)

 เคร่ืองซักผ้า

 ตู้แช่แข็ง

 โทรทัศน์(จอCRT/จอLCD/จอPlasma)

 ตู้เย็น

 ตู้แช่แข็ง

ขยะขนาดใหญ่

 ท่ีรองเตารีด

 ม่านก้ันห้อง

 ประตูกันฝน (ไม้)

 ประตูกันฝน  (ทำาจากอลูมิเนียม)

 เคร่ืองถักผ้า (สำาหรับใช้ในบ้าน)

 ประตูมุ้งลวด (วงกบ)

 วงกบอลูมิเนียม

 วงล้ออลูมิเนียม (สำาหรับรถยนต์)

 แผ่นอลูมิเนียม

 เคร่ืองนวด (นอกเหนือจากแบบมือถือ)

 เคสเส้ือผ้า

 เก้าอ้ี (พลาสติก / ไม้)

 เก้าอ้ี (โลหะ)

เศษไม้แปรรูป

 รถเข็นล้อเดียว (สำาหรับการขนภายในครัวเรือนเท่าน้ัน)

 เคร่ืองสูบน้ำา (ไฟฟ้า)

 ท่ีป๊ัมน้ำา (แบบใช้มือ)

 บ้านสุนัข (ไม้)

 รถเข็นล้อเดียว (ของเล่น)

 รถเก่ียวข้าว 

 ท่อเหล็กหล่อ

 ตู้กดน้ำา

 ครกตำาข้าว (ไม้)

 รถเข็นเด็ก 

 แผ่นโฟมนุ่มurethane

 รถเข็นของ แบบ(มีเคร่ืองยนต์)

 เตียงลม

 จักรยานออกกำาลังกาย

 โปรเจ็กเตอร์ (สไลด์)

 กีต้าร์ไฟฟ้า

 อิเล็กโทน

 ม้าน่ัง (ไม้)

 เคร่ืองยนต์

 เคร่ืองตัดหญ้าระบบเคร่ืองยนต์ 

 ป๊ัมเคร่ืองยนต์

 เตาทำาความร้อนแบบปล่องไฟ 

 ท่อพีวีซี

 เคร่ืองเรือนชุดรับแขก (โซฟา ฯลฯ)

 ออร์แกน

 เคร่ืองทำาน้ำาอุ่น

 ราวผ้าม่าน

 พรม

 เตาอบแก๊ส

 เตาแก๊ส

 หม้อหุงข้าวแบบแก๊ส

 เคร่ืองทำาความร้อนแบบแก๊ส

 เตาแก๊สต้ังพ้ืน

 ฮีตเตอร์แบบแก๊ส

 เคร่ืองทำาน้ำาอุ่นแบบแก๊ส (สำาหรับใช้ในบ้าน)

 เตาอบแบบแก๊ส

ขยะขนาดใหญ่

 เรือแคนู (ทำาจากไฟเบอร์กลาส)

 กล่องช้ันวางของ (ไม้)

 โต๊ะกระจก

 ประตูกระจก

 บันไดพับได้ (เหล็ก)

 บันไดพับได้ (อลูมิเนียม)

 ท่ีเก็บสัมภาระบนหลังคารถ

 กล่องเก็บสัมภาระบนหลังคารถ

 กระเป๋าเดินทาง

 เคร่ืองทำาน้ำาอุ่น

 ขาต้ังกระจก (ไม้)

 ตู้นิรภัย (ทนไฟ)

 กล่องเก็บความเย็น

 เคร่ืองตัดหญ้า

 เคร่ืองเจียร (นอกเหนือจากแบบมือถือ)

 วีลแชร์(รถเข็นผู้ป่วย)

 ตะแกรงท่อระบายน้ำา

แผ่นไม้แต่งหน้า(ไม้)

 ช้ันวางรองเท้า (ไม้)

 อุปกรณ์เพ่ือสุขภาพ (ยกเว้นแบบมีมอเตอร์)

 เคร่ืองทำาการเกษตรกรรม (สวน)

 เส่ือ (รวมถึงแบบท่ีเป็นพลาสติก)

 โคทัตสึ

 ผ้าห่มโคทัตสึ / ฟูก / พรมโคทัตสึ

 กระดานโต๊ะโคทัตสึ

เคร่ืองดนตรีโคโตะ (รวมถึงไทโชโกโตะ)

 กระดานหมากล้อม

 เคร่ืองถ่ายเอกสาร (ขนาดท่ีใหญ่กว่าแบบต้ังโต๊ะ)

ไม้กอล์ฟ

กระเป๋าชุดอุปกรณ์กอล์ฟ

ไม้แปรรูป com-pane

compressor (ทุกชนิด)

 ถังหมักปุ๋ย

 กระดานโต้คล่ืน

 เก้าอีน่ังพ้ืน (ไม้)

 โต๊ะน่ังพ้ืน (ไม้)

 วงกบ

 เบาะน่ังพ้ืน

 เตียงฤดูร้อน

 ขาต้ังกล้องถ่ายรูป

 รถจักรยานสามล้อ

 รถสามล้อ (สำาหรับเด็ก)

 จักรยาน (รวมท้ังจักรยานล้อเดียวและสามล้อ)

 ยางรถจักรยาน

 ดาบไม้ไผ่

 รถยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ(รถยนต์ไฟฟ้า)

 เคร่ืองตัดหญ้า 

 ชามิเซ็น

 เคร่ืองดนตรีพรม

 กล่องเก็บของ (ทำาจากโลหะ)

 กล่องเก็บของ (ทำาจากพลาสติก)

 แผ่นลูกฟูกเรซิน

 กระดานโชงิ

 เตาเผา (ทำาจากเหล็ก)

 ประตูบานเล่ือนโชจิ (ไม้)

 เคร่ืองไถหิมะ

 ตู้เก็บจานชามอาหาร (ไม้)

รถเข็นช่วยเดิน

 ตู้ปลา (ทำาจากแก้ว)

 ตู้ปลา (ทำาจากพลาสติก)

ขยะขนาดใหญ่

 กระเป๋าเดินทาง

 กระจกส่องเต็มตัว (ขาต้ังกระจก)

 กระดานสกี

 ท่ีเก็บอุปกรณ์สกีบนหลังคารถ

 รองเท้าสกี

 ไม้สกี

 พล่ัว  (ทำาด้วยโลหะ)

 โฟม (สำาหรับวัสดุกันความร้อนและเส่ือทาทามิ)

 ม่านก้ันไม้

 เก้าอ้ีเหล็ก

 เคร่ืองเรือนเหล็ก

 ช้ันวางของเหล็ก

 โต๊ะเหล็ก

 วงล้อเหล็ก (รถยนต์)

 พวงมาลัย (รถยนต์)

 ไม้ตีลูก (สำาหรับกีฬาเกตบอล)

 อ่างล้างจานสแตนเลส

 ช้ันวางของท่อสแตนเลส

 เคร่ืองทำาความร้อน

 ไม้เท้า

 ท่ีตักหิมะ

 สโนว์บอร์ด

 รองเท้าสโนว์บอร์ด

 ไม้พาเลท (ไม้)

 โซฟาสปริง

 ท่ีนอนสปริง

 สไลด์เดอร์ (พลาสติก / ไม้)

 สไลด์ (โปรเจคเตอร์)

 กระดานรองท่ีเขียนแบบ (ไม้)

 ช้ันวางจัดระเบียบ (ไม้)

เคร่ืองทำาความร้อนน้ำามันก๊าด

บอยเลอร์น้ำามัน

 เคร่ืองปัตตาเล่ียนตัดแต่งก่ิง (แบบเคร่ืองยนต์)

 โต๊ะเคร่ืองแป้งห้องน้ำา

 โซฟา

 รถลากเล่ือนหิมะ (ทำาจากพลาสติก)

 ตู้เซฟกันไฟ

 รถเข็นขนของ

 ยางรถยนต์ (รถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ)

 ยางรถยนต์ (มีวงล้อสำาหรับจักรยานและจักรยานยนต์)

ท้ีต้ังล้อยางรถ (ทำาด้วยโลหะ)

 ท้ีต้ังล้อยางรถ (ทำาจากพลาสติก)

 วงล้อ

 เคร่ืองทำาน้ำาอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์

 กรรไกรตัดก่ิงไม้สูง

 เส่ือทาทามิ

 โต๊ะปิงปอง

ตู้เก็บเส้ือผ้า

 วัสดุกันความร้อน (สำาหรับใช้ในบ้าน)

 เล่ือย (ประเภทเคร่ืองยนต์)

 เบาะน่ังเด็ก

 โต๊ะทำางาน (ไม้)

 ถังดองผัก (ทำาจากพลาสติก)

 เบ็ดตกปลา  (โลหะ พลาสติกเสริมแรง ฯลฯ)

 โต๊ะ (ไม้)

 รถเข็นไม้ของเล่นสำา

 ไม้ปูพ้ืน (ไม้)

 โครงเหล็ก

 เสาเหล็ก

 แผ่นเหล็ก

แหลง่อ้างองิสำาหรบัการคดัแยกขยะและขยะรีไซเคลิ
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แหลง่อ้างองิสำาหรบัการคดัแยกขยะและขยะรีไซเคลิ

■  หากเป น็ส ิง่ของท ีม่ วีสัดมุากกวา่1ชน ดิรวมกนัและไมส่ามารถแยกสว่นโลหะออกได้ ใหท้ ิง้เป น็ "ขยะเผาไม่ได้"

■ กรุณาทิ้งขยะเผาได้ / เผาไม่ได้ที่ขนาดใหญ่เกินกว่าถุงที่กำาหนดไว้เป็น "ขยะขนาดใหญ่"

■  หากเป น็ขยะขนาดใหญท่ ี ่ไมเ่ก นิ 1.0 x 1.5 x 3.0 ม. และเผาได้น ัน้ สามารถนำามาสง่ท ี ่โรงเผาขยะโดยตรงได้  (ดหูนา้หลงั)

※  หากไม่ทราบวิธีการกำาจัด โปรดติดต่อแผนกคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 ขยะร ีไซเค ลิ (กระดาษ) กลอ่งร ีไซเค ลิ
ม บีร กิารท ีล่านจอดรถทางท ศิใต้ของส ำานกังานเทศบาลเม อืง

 โปรดใชบ้ร กิาร

● ของท ีร่วบรวม ...  หนงัส อืพ มิพ,์ แผน่พบัโฆษณาในหนงัส อืพ มิพ,์ 

กลอ่งกระดาษ,  น ติยสาร, หนงัส อื, 

หนงัส อืการต์นู, กระดาษลงั

● วนัเกบ็ขยะ ... ตลอดป ี

　　　　　 　(รวมวนัเสาร-์อาท ติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์

 เวลา  8:30-17:00 น.

  สามารถท ิง้ได้ตลอดเวลาภายในเวลาขา้งตน้!

● ว ธิ กีารท ิง้ ... กรณุาใชเ้ช อืกมดัขยะโดยแยกตามแตล่ะประเภทแล้วคอ่ยท ิง้

ขยะขนาดใหญ่

 ท่ีโหนบาร์เหล็ก

 ช้ันวางทีวี (ไม้)

 พรมไฟฟ้า

 โคทัตสึไฟฟ้า (ไม้)

 โคทัตสึไฟฟ้า (ทำาจากพลาสติก ฯลฯ)

 เคร่ืองดนตรีออร์แกนอิเล็กทรอนิกส์

 เปียโนไฟฟ้า

เต็นท์ (ส่วนทีเป็นโลหะ)

 เตียงพยาบาลไฟฟ้า

 เคร่ืองมือไฟฟ้า (นอกเหนือจากแบบมือถือ)

 รถเข็นไฟฟ้า

 รถจักรยานไฟฟ้า

เคร่ืองตัดฟืนไฟฟ้า

 แผ่นประตู

 ถังน้ำามันก๊าด (สำาหรับใช้ภายนอกบ้าน)

ตู้เก็บภาชชนะอาหาร

 แผ่นสังกะสี

 ถังเหล็ก (200 ล.)

 โต๊ะเคร่ืองแป้ง

 อ่างล้างจาน

 แผ่นลูกฟูก (ทำาจากพลาสติก / โลหะ)

 ชุดอุปกรณ์บาร์บีคิว

 ท่ียกน้ำาหนัก

 เก้าอ้ีพับ

 เตียงเหล็ก

ตุ๊กตาหรือหุ่นท่ีทำาจากซากสัตว์

 บันไดพิง

ตู้ปาจิงโกะ

 แบตเตอร่ี

 เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า

 จานรับสัญญาณดาวเทียม

 ไม้พาเลท (ไม้)

 ราวแขวนผ้า

กันชน(สำาหรับรถยนต์)

 เปียโน

 ร่มชายหาด

beaver

 (เคร่ืองตัดหญ้าเคร่ืองยนต์)

 ฉากก้ันเบียวบุ

 ราวแขวนเส้ือผ้า (แบบท่อ)

 ร้ัว (แบบตาข่าย)

 ประตูบานเล่ือนฟุซุมะ

 ฟูก

 ม่านบานเกล็ด

 เก้าอ้ีชิงช้า (แบบประกอบ)

บาร์โหนเพ่ือสุขภาพ

 อ่างอาบน้ำา 

 กาต้มน้ำาอาบน้ำา

projection TV

 ฝาอ่างอาบน้ำา (ทำาจากพลาสติก ฯลฯ)

 แปลงกระถางต้นไม้

 เคร่ืองฉีดน้ำา (ประเภทเคร่ืองยนต์)

 เคร่ืองฉีดน้ำา (ไฟฟ้า / ใช้มือ)

 เตียง (แบบไฟฟ้าสำาหรับการปรนนิบัติ)

 เตียง

 รถเข็นเด็กทารก

 รั้วกั้นเด็กทารก

 เตียงเด็กทารก

 เก้าอ้ีเด็กทารก

 อ่างอาบน้ำาเด็กทารก

ขยะขนาดใหญ่

 เปลโยกเด็กทารก

 โถส้วม (ทำาจากเซรามิก)

 ฝารองน่ังชักโครก (พร้อมอุปกรณ์ล้างด้วยน้ำาร้อน)

 ถังส้วม

 วงล้อ (สำาหรับรถยนต์)

 ฝาครอบดุมล้อ

บอยเลอร์

 ห้องน้ำาแบบพกพา

 อ่างเคลือบ

 ดาบไม้ (ดาบไม้ไผ่)

 ท่ีพยุงเดิน

 พรมร้อน

 ช้ันวางหนังสือ (ไม้)

 กระโปรงหน้ารถ

 ป๊ัม (นอกจากข้างต้น)

 จักรยานภูเขา

 เก้าอ้ีนวด

 ท่ีนอน

 โคทัตสึแบบเตาถ่าน

 เก้าอ้ีทรงกลม (ไม้)

 แมนโดลิน

 จักรเย็บผ้า (แบบเหยียบ)

 เคร่ืองทำาโมจิ

 ตู้เก็บของ (เหล็ก)

 ราวตากผ้า (โลหะ)

 ท่ีเสียบราวตากผ้า (คอนกรีต)

 ท่ีตักหิมะ (ทำาจากพลาสติก)

 ท่ีตักหิมะ (ทำาด้วยโลหะ)

 เคร่ืองทำาน้ำาอุ่น

 ตู้เส้ือผ้า

 อ่างอาบน้ำา

ม่านบังแดดไม้ไผ่ 

 เคร่ืองกระจายความร้อน (สำาหรับรถยนต์)

 รุถเข็นลากสองล้อ

 โครงบนหลังคา (สำาหรับรถยนต์)

 กล่องเก็บสำาภาระบนหลังคา (สำาหรับรถยนต์)

 ลู่ว่ิง

 ลอคเกอร์เก็บของ (เหล็ก)

 เก้าอ้ีโยก (ไม้)

 ช้ันวางของล้อลาก (ทำาจากไม้สำาหรับในครัว)

×

 ยางมะตอย

 (เศษยางมะตอย)

 หิน

ของเสียที่ผสมแร่ใยหิน

แผ่นแต่งหน้า

 อิฐปูพ้ืน

 ครกตำาข้าว (หิน)

 ท่ีกรองน้ำามัน

 รถจักรยานยนต์

 ถังแก๊ส (แอลพีจี)

 น้ำามันเบนซิน

 ดินปืน

 ขวดแก้ว

 น้ำามันเบนซิน

แผ่นยิปซ่ัม

 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต (บล็อก)

 รถยนต์

 แบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟได้

 ถังดับเพลิง

 สารกำาจัดวัชพืช

×

 สกู๊ตเตอร์

 ทราย

 แผ่นซีเมนต์

 น้ำามัน

 ยิปซ่ัม (แผ่นยิปซ่ัม ฯลฯ )

 ปุ๋ยหมัก (สำาหรับใช้ในบ้าน)

 เข็มฉีดยา

 หินกดทับขอบดอง

 ดิน

 น้ำามันก๊าด

 ดินทราย

 ยาฆ่าแมลง

 ขวดยาฆ่าแมลงเปล่า (สวนครัว)

×

 จักรยานยนต์

 กล่องขวดเบียร์

 ขวดเบียร์

 ปุ๋ย

 ขวด (ยาฆ่าแมลง ฯลฯ )

 ทรายสัตว์เล้ียง (อนินทรีย์)

 บล็อก

 ถังแก๊สโพรเพน

 อุจจาระ (มูลสัตว์เล้ียง)

 ถ่านกระดุม

 กระเบ้ืองหลังคา

 อิฐ
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 ขยะรีไซเคิล (กระป๋อง)

 ขยะรีไซเคิล (ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, ภาชนะและบรรจุภัณฑ์พลาสติก)

นำาไปส่งทีสถานที่โดยตรง
กรณีย้ายบ้านหรือทำาความสะอาดแล้วต้องท้ิงขยะจำานวนมาก 

โปรดนำาส่งไปยังสถานท่ีตามท่ีระบุด้านล่างหรือขอให้ผู้ขนส่งท่ีได้รับอนุญาตจากเทศบาลเมืองแล้วมารับขยะได้ (มีระบุไว้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของเมือง)

■ เวลาทำาการ

　 วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า 8:30-11:30น.
 　เวลาช่วงบ่าย13.00-16.30น.

　 วันเสาร์  เวลาเช้า 8:30 -11:30 น.

　 (* ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

■ ค่าดำาเนินการ: 170 เยน ต่อ 10 กก.

　※   คา่ใชจ้า่ยขา้งต้นจะม ผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัท ี ่ 1 ม ถินุายนของป 2ี022 
ดงัน ัน้ คา่ใชจ้า่ยส ำาหรบัโรงงานเตาเผาขยะสมาคมคตัส รึะโอะกอ่นหนา้น ี ้ 
จะใชจ้นถ งึวนัท ี ่ 31 พฤษภาคม ป 2ี022

　　※  แม้ว่าจะใช้ถุงตามท่ีเทศบาลฯกำาหนดไว้  
ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามข้างต้นเช่นเดียวกัน

■ ขนาดท่ีรับได้: ไม่เกิน 1.0 x 1.5 x 3.0 ม.

　※  ต้องถอดช้ินส่วนต่างๆ เช่น โลหะและแก้วออกก่อนท้ิง

　　 หากถอดออกไม่ได้ ให้ท้ิงเป็นขยะขนาดใหญ่ (หน้า 13)

　※ ขยะขนาดเล็ก ต้องมัดด้วยเชือกหรือใส่ในถุงใสหรือโปร่งแสง

■ ส่ิงท่ีต้องนำามา: ใบคำาร้องนำาเข้าของ (นอกจากท่ีแผนกต้อนรับแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองฯ)

　　　　　　ส่ิงท่ียืนยันตัวตนได้ เช่น ใบขับข่ี ฯลฯ 

 3813-100 คามิยามาดะอาโอซ่า เมืองชิคุมะ　☎ 026-275-2349

1850 โออาซ่านากาโนะโจ เมืองซาคากิ 　☎ 0268-82-2349

 3088 โออาซ่ายาชิโระ เมืองชิคุมะ

■ เวลาทำาการ: วันจันทร์ - ศุกร์ 8:30 น. -12:00 น. และ13:00 น.-16:00 น. (* ปิดในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

■ ค่าดำาเนินการ: 400 เยน สูงสุด 20 กก. (ค่าธรรมเนียมส่วนเกิน20กก.: 200 เยน ต่อ 10 กก.)

※ โปรดติดต่อล่วงหน้าทุกคร้ัง

ทางเทศบาลเมืองซาคากิ สนับสนุนส่งเสริมSDGs

 ขยะเผาไม่ได้

ขยะที่เผาได้

New  ศูนย์พลังงานสิ่งแวดล้อมชิคุมะ
 ~ เริ่มดำาเนินการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายนของปี2022เป็นต้นไป 

 โรงงานกำาจัดขยะเผาไม่ได้ของสหกรณ์คัตสึระโอ

ห้องเก็บของ สหกรณ์สหกรณ์คัตสึระโอ

● แผ่นพับน้ีใช้กระดาษรีไซเคิลและหมึกจากน้ำามันถ่ัวเหลือง

สำานักงานเทศบาลเมืองซาคากิ แผนกสิ่งแวดล้อมประชาชน หน่วยงานค้มครองสิ่งแวดล้อม

〒 389-0692　 10050 โออาซ่าซาคากิ, ซาคากิ-โจ, ฮานิชินะ-กุน, จังหวัดนะงะโนะ

☎ 0268-82-3111(ต่อ125)　เบอร์สายตรง☎ 0268-75-6204


