
กฎในการทิ้ งขยะ 
ระบบจดัเกบ็คาธรรมเนยีม
P. 1–2

หบีหอและบรรจภุณัฑ
พลาสตกิP. 3–4

กระดาษ P. 5

กระป อง
วดเพ็ท
P. 6

ขวดแก ว
ถานไฟฉาย 
P.7

เศษกิง่ไม  และใบไม ทีเ่กดิ
จากการตัดแตง P.8

ขยะเผาได  P.9

ขยะเผาไม ได  P.10

ซันเดย รไีซเคลิ
จดุเกบ็คนืหลอดฟลอูอเรสเซนส  
และเคร่ืองใช ไฟฟ าในครัวเรอืน
P.11–12

การนาํขยะไปท้ิงโดยตรง 
การรบัทิง้ทีศ่นูย รไีซเคลิ 
(สต อคยาร ด)
สิง่ทีเ่มอืงไมสามารถจดัการได 
P.13–14

การรไีซเคลิเครื่อง
ใชไฟฟา 
P.15
การรไีซเคลิคอมพวิเตอร
การรไีซเคลิรถ 2 ลอ
P.16

เรื่องทาทายลด “การทิ้งอาหารโดยเปลาประโยชน” 
และลดปริมาณขยะเปยกระบบเงินสนับสนุนคาใชจาย
ในการซื้ออุปกรณจัดการขยะเปยกในครัวเรือนlP.17

ปทานุกรมการคัดแยกขยะ
P.18–22

INDEX

เมืองนะกะโนะ

ขอใหทุ้กท่านเกบ็ไวใ้ชจ้นกวา่
จะมีฉบบัแกไ้ขใหม่ออกมา

ฉบับถาวร

แตละเขตจะรับผิดชอบการทําความสะอาดและดูแลจุดจัดเก็บขยะ
กรุณาอยาทิ้งขยะและทรัพยากรในสถานที่อื่น ๆ นอกเหนือจากจุดจัดเก็บที่กําหนด

ทิง้ภายใน 8 โมงเช าของวนัทีจ่ดัเกบ็
กรณุาทิง้ในจดุจดัเกบ็ขยะทีก่าํหนด!

ขอใหทุกทานใชของอยางทะนุถนอม 
และลดการซื้อของที่ไมจําเปน!Reduce(รีดิว)

ของที่สามารถนํากลับมาใชเปน

Reuse(รียูส)

ทรัพยากรไดก็ขอใหคัดแยกไวใหเรียบรอย!Recycle(รีไซเคิล)

เชิญชวนทุกท่านร่วมกนั

ส่งเสริมหลกั 3 R!

เชิญชวนทุกท่านร่วมกนั

ส่งเสริมหลกั 3 R!
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รายการของที่เก็บคืน 

กระดาษใชแลว ขวดแกว กระปอง ขวดเพ็ท

ชวยกันปฏิบัติตามกฎและใชประโยชนจากกฎเกณฑอยางชาญฉลาด

ขยะจากสถานประกอบการให ขนไปที่ศูนย 
พลังงานสิ่งแวดล อมนะกะโนะหรอื 
ศูนย รไีซเคิลเมืองนะกะโนะด วยตนเอง 
หรอืว าจ างให ผู ประกอบการทีไ่ด รับอนุญาต
จัดการให  จุดจัดเก็บในแตละเขต 
จะจัดเก็บเฉพาะขยะที่มาจากครัวเรอืนเท านัน้ 
ท านไม สามารถนําขยะจากสถานประกอบการ
มาทิ้งได 

บางเขตอาจมกีารเกบ็คนืทรัพยากรเป นหมู คณะ 
โดยคณะอาจารย  – ผู ปกครอง หรอืชมรมผู ปกครอง  
(PTA) ดังนัน้ขอให ทกุทานให ความร วมมอืด วย
บางเขตหรือบางหมูคณะอาจมีการจัดตั้ง “รีไซเคิลเฮาส” 

ที่ทานสามารถนําทรัพยากรไปทิ้งเมื่อไหรก็ได

กฎพื้นฐานในการทิ้งขยะ 3 ขอ
ตามกฎทีถ่กูกําหนดขึ้นโดยแตละเขต

การจัดเก็บทรัพยากรเปนหมูคณะ

1

2

3

ขยะจากสถานประกอบการ

ขยะเผาไดขยะเผาได ขยะเผาไมไดขยะเผาไมได หีบหอและ
บรรจุภัณฑ
พลาสติก
หีบหอและ
บรรจุภัณฑ
พลาสติก

ทรัพยากรทรัพยากร

สาํหรบัในครวัเรอืนสาํหรบัในครวัเรอืน
“เมอืงนะกะโนะ” เมอืงแหงความสขุ

คดัแยกตามวธิทีีร่ะบใุนเอกสารนี้

สําหรับเวลาและวิธีการเก็บคืนจะแตก
ตางกันไปตามแตละหมูคณะ 
ขอใหทานตรวจสอบกับคณะกรรมการ 
ฯลฯ กอน

ทรัพยากร

ของที่จัดเก็บที่จุดจัดเก็บ
สิ่งที่เมืองไม

สามารถจัดการได

สิ่งทีผู่ผลติ
เกบ็คืนและจดัการ

สิ่งที่จัดเก็บนอกจุด 
จัดเก็บขยะ

ขอ
ความรวมมือทุก

ทานในการลดปริมาณ
ขยะและรีไซเคิล!!

กอนทิ้งของ ขอใหใชความคิดเพื่อ
นํามาใชใหมอยางสรางสรรค!

ภาษาไทย
タイ語

วธีิทิ�ง
ทรัพยากรและขยะ
สําหรับครัวเรือน
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กฎในการทิ�งขยะ ระบบจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม

กฎใน
การทิ

� งขยะ ระบ
บ

จดัเกบ็
ค่าธรรมเนี

ยม

ค่าธรรมเนียมขยะในครัวเรือน

ให้ออกแบ่งเป็น 8 ประเภทได้แก่ : 
1. ขยะเผาได้ 2. ขยะเผาไม่ได้ 3. หีบห่อและบรรจภุณัฑ์พลาสติก 4. กระดาษ  5. กระป๋อง  6. ขวดแก้วและถ่านไฟฉาย 7. ขวดเพท็  
8. เศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตัดแต่ง

คดัแยกขยะและทรัพยากรตามวธีิที�ระบุในเอกสารนี�

ตรวจสอบวนัเกบ็ขยะที�ปฏิทินจดัเกบ็ทรัพยากร/ขยะจากครัวเรือนเมืองนะกะโนะ
       ทิ�งภายใน 8 โมงเชา้ของวนัที�จดัเกบ็กรุณาทิ�งในจุดจดัเกบ็ขยะที�กาํหนด!

กรุณาซื�อถุงขยะที�กาํหนดและสติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่ที� ร้านคา้ปลีกที�ไดรั้บอนุญาตจากเมืองนะกะโนะ

กระป๋อง ขวดแกว้ ขวดเพท็ ถ่านไฟฉาย ใหทิ้�งลงในถุงตาข่ายหรือทิ�งในคอนเทนเนอร์ที�อยูที่�จุดจดัเกบ็

สถานที�ของจุดจดัเกบ็สามารถสอบถามไดที้�คณะกรรมการเขต ผูดู้แลจดัการอพาร์เมนทที์�อาศยัอยู ่หรือผูค้นที�อาศยัอยูใ่นละแวกใกลเ้คียง
ขยะเผาได ้ขยะเผาไม่ได ้หีบห่อและบรรจุภณัฑพ์ลาสติกจะมีถุงขยะที�กาํหนด สาํหรับขยะเผาได ้

และขยะเผาไม่ไดจ้ะมีการบวกค่าธรรมเนียมการจดัการขยะเขา้ไปกบัค่าถุงดว้ย 
ขยะเผาไดแ้ละขยะเผาไม่ไดข้นาดใหญ่ที�ใส่ถุงที�กาํหนดไม่ไดใ้หติ้ดสติ�กเกอร์  (มีการจาํกดัขนาด)
หากฝ่าฝืนกฎจะไม่สามารถจดัเกบ็ได้

กฎใน
การทิ

� งขยะ

เมืองนะกะโนะไดน้าํเอาระบบจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมสาํหรับการจดัการขยะครัวเรือนมาใชโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ “ส่งเสริม
การลดปริมาณขยะ” “ดาํเนินการคดัแยกอยา่งจริงจงัและส่งเสริมการรีไซเคิล” “จดัสรรความรับผดิชอบอยา่งยติุธรรมตาม
ปริมาณขยะที�ทิ�ง” สาํหรับ “ขยะเผาได”้ และ “ขยะเผาไม่ได”้ ทุกท่านในเมืองนะกะโนะจะมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายส่วนหนึ�งในการจดัการขยะ โดยการซื�อถุงขยะที�กาํหนดหรือสติ�กเกอร์สาํหรับขยะขนาดใหญ่
สาํหรับทรัพยากร (หีบห่อและบรรจุภณัฑพ์ลาสติก กระดาษ กระป๋อง ขวดแกว้ ขวดเพท็ และอื�น ๆ) จะยงัคงไม่มีการจดัเกบ็
ค่าธรรมเนียมการจดัการขยะเช่นเดิม ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านในการคดัแยกทรัพยากรอยา่งจริงจงั

ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2552 เป็นตน้ไปจะเริ�มการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมสาํหรับการจดัขยะครัวเรือน

ทั�งถุงขยะที�กาํหนดและสติ�กเกอร์มีจาํหน่ายที�ร้านคา้ปลีกที�ไดรั้บอนุญาตจากเมืองนะกะโนะ (ร้านคา้ปลีกที�ไดรั้บอนุญาต (ซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านขายยา 

โฮมเซ็นเตอร์ ฯลฯ) “ค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ” ที�ท่านชาํระเมื�อซื�อ จะถกูจดัส่งเขา้คลงัของเมืองนะกะโนะผา่นผูป้ระกอบการคา้ปลีกที�ไดรั้บอนุญาต

สติ�กเกอร์สาํหรับขยะขนาดใหญ่แบบเดิม                  ที�แจกจ่ายไปจนถึงวนัที� 30 กนัยายน 2552 ปัจจุบนัไม่สามารถใชไ้ด ้สติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่เรียกเกบ็

ที�ช่องทางติดต่อสอบถามที�ทาํการเมืองหรือที�สาํนกังานสาขา

1 ใบ 40 เยน (= ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ)

　 จำหน่ายหน่วยละ 1 ใบ

ไม่จำเป็นต้องติดสติ๊กเกอร์

ขยะขนาดใหญ่

สำหรับหีบห่อและ

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ขนาดใหญ่ที่ใส่ถุง

ขยะเผาได้และขยะเผาไม่ได้

ขนาดใหญ่ที่ใส่ถุงที่กำหนดไม่ได้

ให้ติดสติ๊กเกอร์ 1 ใบต่อ 1 ชิ้น

ราคาจำหน่าย

ระบบจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม

 เกี�ยวกบัถุงขยะที�กาํหนดแบบเดมิ (สําหรับขยะเผาได้และขยะเผาไม่ได้) 
กรณีที�มีถุงขยะที�กาํหนดแบบเดิมหลงเหลืออยูท่่านจะยงัสามารถใชไ้ดอี้กระยะหนึ�งโดยซื�อ

สติกเกอร์ชาํระค่าธรรมเนียมแลว้ตามขนาดของถุงขยะและติดที�ถุงขยะ

 

 

ถุงขยะที�กาํหนดสาํหรับหีบห่อและบรรจุภณัฑพ์ลาสติก สามารถใชไ้โดยไม่ตอ้งติดสติ�กเกอร์ชาํระค่าธรรมเนียม

เกี�ยวกบัการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ

ระบ
บ

จดัเกบ็
ค่าธรรมเนี

ยม

ถุงขยะที�กาํหนดแบบเดิม

ชาํระแลว้เฉพาะ “ค่าถุง”

สาํหรับถุงใหญ่ 1 ใบ 30 เยน

สาํหรับถุงเลก็ 1 ใบ 20 เยน

ราคาจาํหน่าย = ค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ

การแบ่งประเภท
ผูเ้ขา้ข่าย

การยื�นขอ

เนื�อหา

ท
ารก

ไม่ตอ้งยื�น
ขอ

ผูเ้ขา้ข่าย

ทารกอายไุม่เกิน � ขวบที�มีที�อยูใ่นเมืองนะกะโนะ
* ท่านที�เขา้สถานบาํบดัจะไม่เขา้ข่ายไดรั้บถุงขยะ “หากไม่ไดทิ้�งขยะที�จุดจดัเกบ็”

•ขยะเผาได ้ถุงใหญ่ 30 ลิตร 30 ใบต่อปี (ไม่เกิน 90 ใบใน 3 ปี)
* สาํหรับคนที�เขา้ข่ายไดรั้บแจกดว้ยสาเหตุนอกเหนือจากการใหก้าํเนิดบุตร จะไดรั้บแจกตามจาํนวนเดือน ณ วนัที�ครบตามเงื�อนไขการแจก (ตอนลงทะเบียนถิ�นที�อยู ่เป็นตน้) 

จาํน
วน

ถุงที
�ได้

•กรณีที�ไดแ้จง้เกิดต่อแผนกพลเมืองหรือในแต่ละสาํนกังานสาขา ⇒ทางแผนกจะมอบถุงจาํนวน 90 ใบ (สาํหรับ 3 ปี) ใหใ้นคราวเดียว
•กรณีที�ไดแ้จง้เกิดที�เมืองหรือหมู่บา้นอื�นหรือที�สาํนกังานรักษาความปลอดภยั ⇒จะมอบถุงจาํนวน 90 ใบ (สาํหรับ 3 ปี) ใหใ้นคราวเดียวในวนัถดัไป
•ใบแจง้ยา้ยเขา้ ⇒ถุงขยะจะถกูส่งไปใหที้�บา้นในวนัหลงั ตามจาํนวนเดือนที�แจง้ยา้ยเขา้
•กรณีที�ออกจากสถานที�เลี�ยงเดก็กาํพร้า (ใบแจง้ยา้ย) ⇒ถุงขยะจะถูกส่งไปใหที้�บา้นในวนัหลงั ตามจาํนวนเดือนที�แจง้ยา้ยเขา้

กรุณาติดต่อมาที�แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่(โทร 026-224-5035) กรณีที�ออกจากสถานที�เลี�ยงเดก็กาํพร้า หรือออกจากโรงพยาบาลเท่านั�น 

ผูใ้ชผ้า้ออ้มกระดาษเป็น
ประจาํ,ผูท้ี�กาํลงัทาํการลา้งไตทางห

น
า้ทอ้งที�บา้น

และผูเ้ขา้ข่ายอื�น
 ๆ

จาํเป็
น

ตอ้งยื�น
ขอ

ผูเ้ขา้ข่าย

 

เป็นผูที้�เขา้ข่ายขอ้ใดขอ้หนึ�งดงัต่อไปนี�  ผูที้�อาศยัอยูใ่นเมือง “ผูที้�ใชผ้า้ออ้มกระดาษเป็นประจาํ” หรือ “ผูที้�มีการทิ�งของเสียทางการแพทยเ์ป็นจาํนวนมาก 
      เช่น ผูที้�กาํลงัทาํการลา้งไตทางหนา้ทอ้งที�บา้น เป็นตน้”

ผูที้�มายื�นเรืองเป็นครั�งแรกขอใหน้าํสิ�งของตาม �-� ดงัต่อไปนี�มายื�นเรื�อง เมื�อตรวจสอบรายละเอียดที�ยื�นเรื�องแลว้ 
โดยทั�วไปทางแผนกจะมอบถุงขยะที�กาํหนดให ้(สามารถใหต้วัแทนยื�นเรื�องแทนได ้ยกเวน้ วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์

 * ท่านที�เขา้สถานบาํบดัจะไม่เขา้ข่ายไดรั้บถุงขยะ “หากไม่ไดทิ้�งขยะที�จุดจดัเกบ็” (สถานบาํบดับางแห่งสามารถนาํขยะไปทิ�งเป็นขยะในครัวเรือนได ้กรุณาสอบถามรายละเอียดตอนเขา้ไปอยู)่
* “ผา้ออ้มกระดาษ” รวมถึงกางเกงสาํหรับผูฟื้� นฟรู่างกาย แผน่ซบัปัสสาวะ และอื�น ๆ ดว้ย แต่ไม่รวมถึงกรณีที�สวมใส่ชั�วคราวเช่น เวลาออกไปขา้งนอก
* ผูที้�เขา้ข่ายผูที้�กาํลงัทาํการลา้งไตทางหนา้ทอ้งที�บา้นและผูที้�มีการทิ�งของเสียทางการแพทยเ์ป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ผูที้�ทิ�งขยะครัวเรือนที�จุดจดัเกบ็เป็นปริมาณเทียบเท่าถุงขยะใหญ่ 30 ลิตรประมาณ 20 ใบ

 

 

 

 
 

สถานที�ยื�นเรื�อง
แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยูที่�ทาํการเมือง (อาคารหลงัที� � ชั�น �)  แต่ละสาํนกังานสาขา 

•ผูที้�มีเอกสารที�สามารถพิสูจนไ์ดว้า่ใชผ้า้ออ้มกระดาษหรืออุปกรณ์สาํหรับการแพทยที์�บา้นที�ออกใหโ้ดยแพทย์

สาํหรับระบบยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะในครัวเรือนจะแจก “ถุงขยะที�กาํหนดสาํหรับขยะเผาได”้ ใหฟ้รี

รายละเอียดเกี�ยวกบัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะมีดงัต่อไปนี�

* สติ�กเกอร์ชาํระค่าธรรมเนียมแลว้มีจาํหน่ายที�ร้านคา้ปลีกที�ไดรั้บอนุญาตจากเมืองนะกะโนะ (ร้านคา้ปลีกที�ไดรั้บอนุญาต)
สติ�กเกอร์ชาํระค่าธรรมเนียมแลว้ � แผน่สามารถใชเ้ป็นสติ�กเกอร์สาํหรับขยะขนาดใหญ่ได้

   สิ�งที�ตอ้งนาํมาดว้ย
   �. สิ�งที�ท่านมีอยูท่ ั�งหมด เช่น บตัรประกนัการดูแล หรือสมุดพกสาํหรับผูมี้ความพิการทางกาย หรือสมุดพกสาํหรับผูมี้ความพิการทางสมอง

   �. เอกสารที�สามารถพิสูจนไ์ดว้า่ใชผ้า้ออ้มกระดาษ หรืออุปกรณ์สาํหรับการแพทยที์�บา้นจริง

   ผูที้�ใชผ้า้ออ้มกระดาษเป็นประจาํ ตวัอยา่ง : เอกสารใชรั้บรองที�ออกโดยแพทย ์หรือใบเสร็จหรือใบแจง้ราคา (ออกภายใน � เดือนก่อนวนัที�ยื�นเรื�องขอ) 

(โปรดระมดัระวงักรณีที�เขียนระบุวนัหมดอาย)ุ

    ผูที้�มีการทิ�งของเสียทางการแพทยเ์ป็นจาํนวนมาก เอกสารรับรองอยา่งเป็นทางการที�ออกใหโ้ดยสถาบนัการแพทย ์(โปรดระมดัระวงักรณีที�เขียนระบุวนัหมดอาย)ุ

   �. ตราประทบัของผูม้ายื�นเรื�อง (หากไม่มีตราประทบัจะตรวจสอบยนืยนัตวัตนดว้ยบตัรประจาํตวัประชาชน)
* กรณีที�มี “การทิ�งของเสียทางการแพทยเ์ป็นจาํนวนมากทุกวนั” กรุณากรอกรายละเอียดของเสียทางการแพทยล์งในใบที�ยื�นเรื�อง 

อาจมีการสอบถามเกี�ยวกบัสภาพร่างกายของผูที้�เขา้ข่ายเพื�อตรวจสอบสาเหตุการทิ�งของเสียเป็นจาํนวนมาก ในบางกรณีอาจร้องขอใหย้ื�นใบรับรองแพทยห์รือคาํชี�แจงเกี�ยวกบัสภาพร่างกายของผูที้�เขา้ข่ายดว้ย

* สาํหรับปีถดัไปจะส่งไปใหต้ามที�อยูที่�ไดเ้ขียนไวใ้นปีก่อนหนา้ขึ�นอยูก่บัรายละเอียดในการยื�นเรื�อง (ตามหลกัแลว้ไม่ตอ้งยื�นเรื�อง)

* รับยื�นเรื�องเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา แต่สาํหรับการเปลี�ยนแปลงขนาดความจุหรือสถานที�จดัส่งจะมีผลในปีงบประมาณถดัไป (ตอ้งยื�นเรื�อง)

*กรณีที�เขา้โรงพยาบาลหรือเขา้สถานบาํบดัเป็นเวลานานและกลายเป็นผูที้�ไม่เขา้ข่ายไดรั้บถุงขยะ

กรุณาติดต่อแผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่(โทร ���-���-����) “หากไม่ไดทิ้�งขยะที�จุดจดัเกบ็” 

กรณีที�มีถุงขยะที�กาํหนดที�แจกใหแ้ลว้ยงัไม่ไดใ้ชง้านหลงเหลืออยู ่สามารถนาํกลบัมาคืนได้

* สาํหรับครัวเรือนที�ไดรั้บการคุม้ครองความเป็นอยู ่ถือเป็นผูเ้ขา้ข่ายไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ

สาํหรับรายละเอียดในการแจกกรุณาสอบถามที�แผนกสนบัสนุนความเป็นอยู ่(โทร���-���-����) นอกจากนี�   ท่านที�เขา้สถานบาํบดัจะไม่เขา้ข่ายไดรั้บถุงขยะ “หากไม่ไดทิ้�งขยะที�จุดจดัเกบ็” 

นอกจากนี�   ท่านที�เขา้สถานบาํบดัจะไม่เขา้ข่ายไดรั้บถุงขยะ “หากไม่ไดทิ้�งขยะที�จุดจดัเกบ็”

จาํนวนถุงที�แจกใหต่้อปี

ขยะเผาไดถุ้งใหญ่ �� ลิตร ขยะเผาไดถุ้งเลก็ �� ลิตร

ผูที้�ใชผ้า้ออ้มกระดาษเป็นประจาํ �� ถุง/ปี �� ถุง/ปี

ของเสียทางการแพทยจ์าํนวนมาก �� ถุง/ปี �� ถุง/ปี

*ตอนยื�นเรื�องขอใหเ้ลือกปริมาณความจุอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 
“ถุงใหญ่ �� ลิตร” หรือ “ถุงเลก็ �� ลิตร”

*สาํหรับท่านที�ยื�นเรื�องในระหวา่งปี จาํนวนถุงที�ไดรั้บแจก
จะเปลี�ยนไปตามจาํนวนเดือนที�ยื�นเรื�อง

สติ�กเกอร์ชาํระค่าธรรมเนียมแลว้

(เหมือนกนัทั�งขยะเผาไดแ้ละขยะเผาไม่ได)้

วธิีรับ

•ผูที้�ไดรั้บสมุดพกสาํหรับผูมี้ความพิการทางกาย หรือสมุดพกสาํหรับผูมี้ความพิการทางสมอง
•ผูที้�ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นผูต้อ้งไดรั้บการดูแลหรือการสนบัสนุนตามระบบประกนัการดูแล

จาํนวน
ถุงที�ได้

ผูเ้ขา้ข่าย



กฎในการทิ�งขยะ ระบบจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม

กฎใน
การทิ

� งขยะ ระบ
บ

จดัเกบ็
ค่าธรรมเนี

ยม

ค่าธรรมเนียมขยะในครัวเรือน

ให้ออกแบ่งเป็น 8 ประเภทได้แก่ : 
1. ขยะเผาได้ 2. ขยะเผาไม่ได้ 3. หีบห่อและบรรจภุณัฑ์พลาสติก 4. กระดาษ  5. กระป๋อง  6. ขวดแก้วและถ่านไฟฉาย 7. ขวดเพท็  
8. เศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตัดแต่ง

คดัแยกขยะและทรัพยากรตามวธีิที�ระบุในเอกสารนี�

ตรวจสอบวนัเกบ็ขยะที�ปฏิทินจดัเกบ็ทรัพยากร/ขยะจากครัวเรือนเมืองนะกะโนะ
       ทิ�งภายใน 8 โมงเชา้ของวนัที�จดัเกบ็กรุณาทิ�งในจุดจดัเกบ็ขยะที�กาํหนด!

กรุณาซื�อถุงขยะที�กาํหนดและสติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่ที� ร้านคา้ปลีกที�ไดรั้บอนุญาตจากเมืองนะกะโนะ

กระป๋อง ขวดแกว้ ขวดเพท็ ถ่านไฟฉาย ใหทิ้�งลงในถุงตาข่ายหรือทิ�งในคอนเทนเนอร์ที�อยูที่�จุดจดัเกบ็

สถานที�ของจุดจดัเกบ็สามารถสอบถามไดที้�คณะกรรมการเขต ผูดู้แลจดัการอพาร์เมนทที์�อาศยัอยู ่หรือผูค้นที�อาศยัอยูใ่นละแวกใกลเ้คียง
ขยะเผาได ้ขยะเผาไม่ได ้หีบห่อและบรรจุภณัฑพ์ลาสติกจะมีถุงขยะที�กาํหนด สาํหรับขยะเผาได ้

และขยะเผาไม่ไดจ้ะมีการบวกค่าธรรมเนียมการจดัการขยะเขา้ไปกบัค่าถุงดว้ย 
ขยะเผาไดแ้ละขยะเผาไม่ไดข้นาดใหญ่ที�ใส่ถุงที�กาํหนดไม่ไดใ้หติ้ดสติ�กเกอร์  (มีการจาํกดัขนาด)
หากฝ่าฝืนกฎจะไม่สามารถจดัเกบ็ได้

กฎใน
การทิ

� งขยะ

เมืองนะกะโนะไดน้าํเอาระบบจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมสาํหรับการจดัการขยะครัวเรือนมาใชโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ “ส่งเสริม
การลดปริมาณขยะ” “ดาํเนินการคดัแยกอยา่งจริงจงัและส่งเสริมการรีไซเคิล” “จดัสรรความรับผดิชอบอยา่งยติุธรรมตาม
ปริมาณขยะที�ทิ�ง” สาํหรับ “ขยะเผาได”้ และ “ขยะเผาไม่ได”้ ทุกท่านในเมืองนะกะโนะจะมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายส่วนหนึ�งในการจดัการขยะ โดยการซื�อถุงขยะที�กาํหนดหรือสติ�กเกอร์สาํหรับขยะขนาดใหญ่
สาํหรับทรัพยากร (หีบห่อและบรรจุภณัฑพ์ลาสติก กระดาษ กระป๋อง ขวดแกว้ ขวดเพท็ และอื�น ๆ) จะยงัคงไม่มีการจดัเกบ็
ค่าธรรมเนียมการจดัการขยะเช่นเดิม ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านในการคดัแยกทรัพยากรอยา่งจริงจงั

ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2552 เป็นตน้ไปจะเริ�มการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมสาํหรับการจดัขยะครัวเรือน

ทั�งถุงขยะที�กาํหนดและสติ�กเกอร์มีจาํหน่ายที�ร้านคา้ปลีกที�ไดรั้บอนุญาตจากเมืองนะกะโนะ (ร้านคา้ปลีกที�ไดรั้บอนุญาต (ซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านขายยา 

โฮมเซ็นเตอร์ ฯลฯ) “ค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ” ที�ท่านชาํระเมื�อซื�อ จะถกูจดัส่งเขา้คลงัของเมืองนะกะโนะผา่นผูป้ระกอบการคา้ปลีกที�ไดรั้บอนุญาต

สติ�กเกอร์สาํหรับขยะขนาดใหญ่แบบเดิม                  ที�แจกจ่ายไปจนถึงวนัที� 30 กนัยายน 2552 ปัจจุบนัไม่สามารถใชไ้ด ้สติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่เรียกเกบ็

ที�ช่องทางติดต่อสอบถามที�ทาํการเมืองหรือที�สาํนกังานสาขา

1 ใบ 40 เยน (= ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ)

　 จำหน่ายหน่วยละ 1 ใบ

ไม่จำเป็นต้องติดสติ๊กเกอร์

ขยะขนาดใหญ่

สำหรับหีบห่อและ

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ขนาดใหญ่ที่ใส่ถุง

ขยะเผาได้และขยะเผาไม่ได้

ขนาดใหญ่ที่ใส่ถุงที่กำหนดไม่ได้

ให้ติดสติ๊กเกอร์ 1 ใบต่อ 1 ชิ้น

ราคาจำหน่าย

ระบบจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม

 เกี�ยวกบัถุงขยะที�กาํหนดแบบเดมิ (สําหรับขยะเผาได้และขยะเผาไม่ได้) 
กรณีที�มีถุงขยะที�กาํหนดแบบเดิมหลงเหลืออยูท่่านจะยงัสามารถใชไ้ดอี้กระยะหนึ�งโดยซื�อ

สติกเกอร์ชาํระค่าธรรมเนียมแลว้ตามขนาดของถุงขยะและติดที�ถุงขยะ

 

 

ถุงขยะที�กาํหนดสาํหรับหีบห่อและบรรจุภณัฑพ์ลาสติก สามารถใชไ้โดยไม่ตอ้งติดสติ�กเกอร์ชาํระค่าธรรมเนียม

เกี�ยวกบัการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ

ระบ
บ

จดัเกบ็
ค่าธรรมเนี

ยม

ถุงขยะที�กาํหนดแบบเดิม

ชาํระแลว้เฉพาะ “ค่าถุง”

สาํหรับถุงใหญ่ 1 ใบ 30 เยน

สาํหรับถุงเลก็ 1 ใบ 20 เยน

ราคาจาํหน่าย = ค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ

การแบ่งประเภท
ผูเ้ขา้ข่าย

การยื�นขอ

เนื�อหา

ท
ารก

ไม่ตอ้งยื�น
ขอ

ผูเ้ขา้ข่าย

ทารกอายไุม่เกิน � ขวบที�มีที�อยูใ่นเมืองนะกะโนะ
* ท่านที�เขา้สถานบาํบดัจะไม่เขา้ข่ายไดรั้บถุงขยะ “หากไม่ไดทิ้�งขยะที�จุดจดัเกบ็”

•ขยะเผาได ้ถุงใหญ่ 30 ลิตร 30 ใบต่อปี (ไม่เกิน 90 ใบใน 3 ปี)
* สาํหรับคนที�เขา้ข่ายไดรั้บแจกดว้ยสาเหตุนอกเหนือจากการใหก้าํเนิดบุตร จะไดรั้บแจกตามจาํนวนเดือน ณ วนัที�ครบตามเงื�อนไขการแจก (ตอนลงทะเบียนถิ�นที�อยู ่เป็นตน้) 

จาํน
วน

ถุงที
�ได้

•กรณีที�ไดแ้จง้เกิดต่อแผนกพลเมืองหรือในแต่ละสาํนกังานสาขา ⇒ทางแผนกจะมอบถุงจาํนวน 90 ใบ (สาํหรับ 3 ปี) ใหใ้นคราวเดียว
•กรณีที�ไดแ้จง้เกิดที�เมืองหรือหมู่บา้นอื�นหรือที�สาํนกังานรักษาความปลอดภยั ⇒จะมอบถุงจาํนวน 90 ใบ (สาํหรับ 3 ปี) ใหใ้นคราวเดียวในวนัถดัไป
•ใบแจง้ยา้ยเขา้ ⇒ถุงขยะจะถกูส่งไปใหที้�บา้นในวนัหลงั ตามจาํนวนเดือนที�แจง้ยา้ยเขา้
•กรณีที�ออกจากสถานที�เลี�ยงเดก็กาํพร้า (ใบแจง้ยา้ย) ⇒ถุงขยะจะถูกส่งไปใหที้�บา้นในวนัหลงั ตามจาํนวนเดือนที�แจง้ยา้ยเขา้

กรุณาติดต่อมาที�แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่(โทร 026-224-5035) กรณีที�ออกจากสถานที�เลี�ยงเดก็กาํพร้า หรือออกจากโรงพยาบาลเท่านั�น 

ผูใ้ชผ้า้ออ้มกระดาษเป็น
ประจาํ,ผูท้ี�กาํลงัทาํการลา้งไตทางห

น
า้ทอ้งที�บา้น

และผูเ้ขา้ข่ายอื�น
 ๆ

จาํเป็
น

ตอ้งยื�น
ขอ

ผูเ้ขา้ข่าย

 

เป็นผูที้�เขา้ข่ายขอ้ใดขอ้หนึ�งดงัต่อไปนี�  ผูที้�อาศยัอยูใ่นเมือง “ผูที้�ใชผ้า้ออ้มกระดาษเป็นประจาํ” หรือ “ผูที้�มีการทิ�งของเสียทางการแพทยเ์ป็นจาํนวนมาก 
      เช่น ผูที้�กาํลงัทาํการลา้งไตทางหนา้ทอ้งที�บา้น เป็นตน้”

ผูที้�มายื�นเรืองเป็นครั�งแรกขอใหน้าํสิ�งของตาม �-� ดงัต่อไปนี�มายื�นเรื�อง เมื�อตรวจสอบรายละเอียดที�ยื�นเรื�องแลว้ 
โดยทั�วไปทางแผนกจะมอบถุงขยะที�กาํหนดให ้(สามารถใหต้วัแทนยื�นเรื�องแทนได ้ยกเวน้ วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์

 * ท่านที�เขา้สถานบาํบดัจะไม่เขา้ข่ายไดรั้บถุงขยะ “หากไม่ไดทิ้�งขยะที�จุดจดัเกบ็” (สถานบาํบดับางแห่งสามารถนาํขยะไปทิ�งเป็นขยะในครัวเรือนได ้กรุณาสอบถามรายละเอียดตอนเขา้ไปอยู)่
* “ผา้ออ้มกระดาษ” รวมถึงกางเกงสาํหรับผูฟื้� นฟรู่างกาย แผน่ซบัปัสสาวะ และอื�น ๆ ดว้ย แต่ไม่รวมถึงกรณีที�สวมใส่ชั�วคราวเช่น เวลาออกไปขา้งนอก
* ผูที้�เขา้ข่ายผูที้�กาํลงัทาํการลา้งไตทางหนา้ทอ้งที�บา้นและผูที้�มีการทิ�งของเสียทางการแพทยเ์ป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ผูที้�ทิ�งขยะครัวเรือนที�จุดจดัเกบ็เป็นปริมาณเทียบเท่าถุงขยะใหญ่ 30 ลิตรประมาณ 20 ใบ

 

 

 

 
 

สถานที�ยื�นเรื�อง
แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยูที่�ทาํการเมือง (อาคารหลงัที� � ชั�น �)  แต่ละสาํนกังานสาขา 

•ผูที้�มีเอกสารที�สามารถพิสูจนไ์ดว้า่ใชผ้า้ออ้มกระดาษหรืออุปกรณ์สาํหรับการแพทยที์�บา้นที�ออกใหโ้ดยแพทย์

สาํหรับระบบยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะในครัวเรือนจะแจก “ถุงขยะที�กาํหนดสาํหรับขยะเผาได”้ ใหฟ้รี

รายละเอียดเกี�ยวกบัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะมีดงัต่อไปนี�

* สติ�กเกอร์ชาํระค่าธรรมเนียมแลว้มีจาํหน่ายที�ร้านคา้ปลีกที�ไดรั้บอนุญาตจากเมืองนะกะโนะ (ร้านคา้ปลีกที�ไดรั้บอนุญาต)
สติ�กเกอร์ชาํระค่าธรรมเนียมแลว้ � แผน่สามารถใชเ้ป็นสติ�กเกอร์สาํหรับขยะขนาดใหญ่ได้

   สิ�งที�ตอ้งนาํมาดว้ย
   �. สิ�งที�ท่านมีอยูท่ ั�งหมด เช่น บตัรประกนัการดูแล หรือสมุดพกสาํหรับผูมี้ความพิการทางกาย หรือสมุดพกสาํหรับผูมี้ความพิการทางสมอง

   �. เอกสารที�สามารถพิสูจนไ์ดว้า่ใชผ้า้ออ้มกระดาษ หรืออุปกรณ์สาํหรับการแพทยที์�บา้นจริง

   ผูที้�ใชผ้า้ออ้มกระดาษเป็นประจาํ ตวัอยา่ง : เอกสารใชรั้บรองที�ออกโดยแพทย ์หรือใบเสร็จหรือใบแจง้ราคา (ออกภายใน � เดือนก่อนวนัที�ยื�นเรื�องขอ) 

(โปรดระมดัระวงักรณีที�เขียนระบุวนัหมดอาย)ุ

    ผูที้�มีการทิ�งของเสียทางการแพทยเ์ป็นจาํนวนมาก เอกสารรับรองอยา่งเป็นทางการที�ออกใหโ้ดยสถาบนัการแพทย ์(โปรดระมดัระวงักรณีที�เขียนระบุวนัหมดอาย)ุ

   �. ตราประทบัของผูม้ายื�นเรื�อง (หากไม่มีตราประทบัจะตรวจสอบยนืยนัตวัตนดว้ยบตัรประจาํตวัประชาชน)
* กรณีที�มี “การทิ�งของเสียทางการแพทยเ์ป็นจาํนวนมากทุกวนั” กรุณากรอกรายละเอียดของเสียทางการแพทยล์งในใบที�ยื�นเรื�อง 

อาจมีการสอบถามเกี�ยวกบัสภาพร่างกายของผูที้�เขา้ข่ายเพื�อตรวจสอบสาเหตุการทิ�งของเสียเป็นจาํนวนมาก ในบางกรณีอาจร้องขอใหย้ื�นใบรับรองแพทยห์รือคาํชี�แจงเกี�ยวกบัสภาพร่างกายของผูที้�เขา้ข่ายดว้ย

* สาํหรับปีถดัไปจะส่งไปใหต้ามที�อยูที่�ไดเ้ขียนไวใ้นปีก่อนหนา้ขึ�นอยูก่บัรายละเอียดในการยื�นเรื�อง (ตามหลกัแลว้ไม่ตอ้งยื�นเรื�อง)

* รับยื�นเรื�องเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา แต่สาํหรับการเปลี�ยนแปลงขนาดความจุหรือสถานที�จดัส่งจะมีผลในปีงบประมาณถดัไป (ตอ้งยื�นเรื�อง)

*กรณีที�เขา้โรงพยาบาลหรือเขา้สถานบาํบดัเป็นเวลานานและกลายเป็นผูที้�ไม่เขา้ข่ายไดรั้บถุงขยะ

กรุณาติดต่อแผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่(โทร ���-���-����) “หากไม่ไดทิ้�งขยะที�จุดจดัเกบ็” 

กรณีที�มีถุงขยะที�กาํหนดที�แจกใหแ้ลว้ยงัไม่ไดใ้ชง้านหลงเหลืออยู ่สามารถนาํกลบัมาคืนได้

* สาํหรับครัวเรือนที�ไดรั้บการคุม้ครองความเป็นอยู ่ถือเป็นผูเ้ขา้ข่ายไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ

สาํหรับรายละเอียดในการแจกกรุณาสอบถามที�แผนกสนบัสนุนความเป็นอยู ่(โทร���-���-����) นอกจากนี�   ท่านที�เขา้สถานบาํบดัจะไม่เขา้ข่ายไดรั้บถุงขยะ “หากไม่ไดทิ้�งขยะที�จุดจดัเกบ็” 

นอกจากนี�   ท่านที�เขา้สถานบาํบดัจะไม่เขา้ข่ายไดรั้บถุงขยะ “หากไม่ไดทิ้�งขยะที�จุดจดัเกบ็”

จาํนวนถุงที�แจกใหต่้อปี

ขยะเผาไดถุ้งใหญ่ �� ลิตร ขยะเผาไดถุ้งเลก็ �� ลิตร

ผูที้�ใชผ้า้ออ้มกระดาษเป็นประจาํ �� ถุง/ปี �� ถุง/ปี

ของเสียทางการแพทยจ์าํนวนมาก �� ถุง/ปี �� ถุง/ปี

*ตอนยื�นเรื�องขอใหเ้ลือกปริมาณความจุอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 
“ถุงใหญ่ �� ลิตร” หรือ “ถุงเลก็ �� ลิตร”

*สาํหรับท่านที�ยื�นเรื�องในระหวา่งปี จาํนวนถุงที�ไดรั้บแจก
จะเปลี�ยนไปตามจาํนวนเดือนที�ยื�นเรื�อง

สติ�กเกอร์ชาํระค่าธรรมเนียมแลว้

(เหมือนกนัทั�งขยะเผาไดแ้ละขยะเผาไม่ได)้

วธิีรับ
•ผูที้�ไดรั้บสมุดพกสาํหรับผูมี้ความพิการทางกาย หรือสมุดพกสาํหรับผูมี้ความพิการทางสมอง
•ผูที้�ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นผูต้อ้งไดรั้บการดูแลหรือการสนบัสนุนตามระบบประกนัการดูแล

จาํนวน
ถุงที�ได้

ผูเ้ขา้ข่าย
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กรุณาอย่าทิ้งถุงหิ้วพลาสติก

ทั้งที่ยังมีพลาสติกอยู่ข้างใน!

(จะเป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิล)

* ถุงขยะที�กาํหนด 
กรุณาซื�อที�ร้านคา้ปลีกที�ไดรั้บอนุญาตใหจ้าํหน่ายถุงขยะที�กาํหนด 
(ซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านขายยา โฮมเซ็นเตอร์ ฯลฯ)
ขนาดใหญ่ถึงประมาณ :1m×50cm×50cm

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกแขง็ (ตวัผลิตภณัฑ)์ เป็นขยะเผาไม่ได้
ผลิตภณัฑพ์ลาสติกอ่อน (ตวัผลิตภณัฑ)์ เป็นขยะเผาได ้(กรุณาดูหนา้ 9,10)

กรุณาใส่ในถุงขยะที่กำหนดและนำไปทิ้งที่จุดจัดเก็บ ของชิ้นใหญ่ที่ใส่ใน
ถุงไม่ได้ ให้มัดด้วยเชือกและทิ้งทั้งอย่างนั้น (ไม่จำเป็นต้องติดสติ๊กเกอร์ขยะ
ขนาดใหญ่)

ขยะที่ใส่ในถุงที่นอกเหนือจากถุงขยะที่กำหนด หรือลังกระดาษ เราจะไม่จัดเก็บ
ระวัง!

กรุณาตรวจสอบเครื�องหมาย プラ (พลาสติก) ใหร้อบคอบ 
เนื�องจากมีสินคา้บางอยา่งทาํจาก “กระดาษ” ดว้ย

หีบห่อและบรรจุภัณฑ์พลาสติก

เขม็ฉีดยาใหน้าํไปที�สถาบนัทางการแพทยที์�ไดรั้บมา

ลงัพาเลท ฯลฯ นาํกลบัมาใชใ้หม่

ลงัพาเลท : แท่นขนาดใหญ่
สาํหรับขนของหรือ
วางของในโกดงั เป็นตน้

หีบห่อและบรรจุภัณ
ฑ
์พลาสติก

บางครั�งจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเล็ก ๆ ว่า “PP” “PE” หรือ ”PET”

อยู่ใกล้ ๆ กับเครื�องหมายพลาสติก        ซึ�งคือสัญลักษณ์ที�แสดง

ชนิดของพลาสติก และไม่เกี�ยวข้องโดยตรงกับวิธีการคัดแยกขยะ

ในการคัดแยกขยะ ขอให้ท่านดูที�เครื�องหมายพลาสติกเป็นหลัก

กรณีที�ฉลากสติ�กเกอร์ที�ติดกับหีบห่อและบรรจุภัณฑ์

พลาสติกแกะออกยาก ก็ให้ทิ�งไว้อย่างนั�นได้ (ฉลากที�

ติดกับพลาสติกที�ห่อหุ้มอาหาร เป็นต้น)

* ของที่เอารอยเปื้อนออกยาก (ต้องใช้น้ำยาทำ
ความสะอาดและน้ำในปริมาณมาก) ให้ทิ้งเป็น
ขยะเผาได้

แยกของที่ไม่เข้าข่าย

ออกโดยใช้มือ
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ขนาดใหญ่)

ขยะที่ใส่ในถุงที่นอกเหนือจากถุงขยะที่กำหนด หรือลังกระดาษ เราจะไม่จัดเก็บ
ระวัง!

กรุณาตรวจสอบเครื�องหมาย プラ (พลาสติก) ใหร้อบคอบ 
เนื�องจากมีสินคา้บางอยา่งทาํจาก “กระดาษ” ดว้ย

หีบห่อและบรรจุภัณฑ์พลาสติก

เขม็ฉีดยาใหน้าํไปที�สถาบนัทางการแพทยที์�ไดรั้บมา

ลงัพาเลท ฯลฯ นาํกลบัมาใชใ้หม่

ลงัพาเลท : แท่นขนาดใหญ่
สาํหรับขนของหรือ
วางของในโกดงั เป็นตน้

หีบห่อและบรรจุภัณ
ฑ
์พลาสติก

บางครั�งจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเล็ก ๆ ว่า “PP” “PE” หรือ ”PET”

อยู่ใกล้ ๆ กับเครื�องหมายพลาสติก        ซึ�งคือสัญลักษณ์ที�แสดง

ชนิดของพลาสติก และไม่เกี�ยวข้องโดยตรงกับวิธีการคัดแยกขยะ

ในการคัดแยกขยะ ขอให้ท่านดูที�เครื�องหมายพลาสติกเป็นหลัก

กรณีที�ฉลากสติ�กเกอร์ที�ติดกับหีบห่อและบรรจุภัณฑ์

พลาสติกแกะออกยาก ก็ให้ทิ�งไว้อย่างนั�นได้ (ฉลากที�

ติดกับพลาสติกที�ห่อหุ้มอาหาร เป็นต้น)

* ของที่เอารอยเปื้อนออกยาก (ต้องใช้น้ำยาทำ
ความสะอาดและน้ำในปริมาณมาก) ให้ทิ้งเป็น
ขยะเผาได้

แยกของที่ไม่เข้าข่าย

ออกโดยใช้มือ
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�●กระดาษทิชชูใชแ้ลว้หรือกระดาษเปื� อนนํ�ามนั หรือเปื� อนอาหาร

�●กระดาษผา่นความร้อน (เช่น กระดาษแฟกซ์ ใบเสร็จรับเงิน) กระดาษคาร์บอน 

�●กระดาษกนันํ�า (เช่น ภาชนะใส่โยเกิร์ตที�ทาํจากกระดาษ หรือแกว้กระดาษที�ผา่นกรรมวธีิ เป็นตน้)

�●กระดาษยอ้มสี (กระดาษพิมพเ์หลก็, กระดาษที�บรรจุในกระเป๋าหรือรองเทา้ (วสัดุกนักระแทก) เป็นตน้)

�●กระดาษโฟมไวต่อความร้อน (กระดาษใชส้าํหรับอกัษรเบรลล ์เป็นตน้)

�●กระดาษที�มีกลิ�นติด (กระดาษก่อสบู่หรือนํ�ายาซกัลา้ง กล่องธูป เป็นตน้)

�●บรรจุภณัฑก์ระดาษใส่เครื�องดื�ม เช่น กล่องเหลา้ญี�ปุ่น ที�ผนงัดา้นในเป็นสีเงิน (อลมิูเนียม)

�●รูปถ่าย กระดาษแขง็สาํหรับติดรูปถ่ายในอลับั�มรูป

�●กระดาษใสใชห่้อของ และฟิลม์ (ซองจดหมายที�มีช่องพลาสติก)

�●เทปกาว ซีล (รวมทั�งแผน่กระดาษแขง็)

�●เศษกระดาษจากเครื�องทาํลายเอกสาร

สำหรับเขตโทะโยะโนะ จะจัดเก็บเดือนละ 2ครั้งที่จุดจัดเก็บ

กระป๋องสเปรย์  (รวมทั�งกระป๋องอัดความดัน)

และกระป๋องแก๊สก็ขอให้ทิ�งในวันทิ�งกระป๋อง

เช่นเดียวกัน

1

ระวงั : เจาะรูในที�โล่งขา้งนอกที�ไม่มีเชื�อไฟ

2 3ใชใ้หห้มด เจาะรู ทิ�งในวนัสาํหรับ
ทิ�งกระป๋อง

�ใชอุ้ปกรณ์สาํหรับเจาะรูที�มีขายตาม
ทอ้งตลาด ระวงัไม่ใหล้อยออกมาโดน

ใบหนา้หรือลาํตวั

นาํไปทิ�งลงในถุงตาข่ายจดัเกบ็ 
(สีนํ� าเงิน) 
เช่นเดียวกบักระป๋องเครื�องดื�มในวั
นสาํหรับทิ�งกระป๋อง

* หากถอดหวัฉีดออกไม่ไดใ้หทิ้�งทั�งอยา่งนั�น

ขวดพลาสติกใส่ของจาํพวก เครื�องดื�ม จาํพวกเหลา้ โชยุ
ของแปรรูป จากโชย ุเครื�องปรุงแต่งรสแบบมิริน นํ�าสม้สายชู
ประกอบอาหาร เดรสซิ�งแบบนอนออลย์ เป็นตน้

 

* ดึงฝาและฉลากออก เขยา่ลา้งภายในเบา ๆ เพื�อกาํจดัรอยเปื� อนก่อนทิ�ง
* ไม่ตอ้งเหยยีบทิ�งทั�งอยา่งนั�นหรือเหยยีบเบา ๆ ใหบุ้บก่อนทิ�ง

  * สาํหรับวงแหวนที�ลอ้มปากขวดอยูไ่ม่จาํเป็นตอ้งเอาออกกไ็ด้ �ฝาและฉลาก

 
�ทั้งตัวขวดพลาสติกและฉลาก
     ไมมีเครื่องหมาย PET 

ใหทิ้�งเป็นหีบห่อหรือบรรจุภณัฑ์
ที�ทาํจากพลาสติก

�ขวดพลาสติกที่นํามาใชเปนงานฝมือ

สิ�งที�สามารถทิ�งได้
1. ตวัขวดและฉลากมีเครื�องหมาย PET
2. ตวัขวดไม่มีเครื�องหมาย PET แต่ที�ฉลากมีเครื�องหมาย

สิ�งที�ไม่สามารถทิ�งได้ ทั�งตวัขวดพลาสติกและฉลากไม่มีเครื�องหมาย PET

ดูเครื�องหมายนี� เป็นสญัลกัษณ์!

*  มีขวดพลาสติกบางส่วนตวัขวดไม่มีเครื�องหมาย PET แต่ที�ฉลากมีเครื�องหมาย สามารถทิ�งเป็นขวดเพท็ได้

ペット

ดูเครื�องหมายนี� เป็นสญัลกัษณ์!

วธีิทิ�งกระป๋องสเปรย(์รวมทั�งกระป๋องอดัความดนั)และกระป๋องแก๊ส 

  (ฉลากกระดาษใหทิ้�งเป็นขยะเผาได)้

�สาํหรับกระป๋องสเปรยจ์ะ
เขียนวธีิกาํจดัก๊าซที�เหลืออยู่
ใน"ขอ้ควรระวงั ในการใช้
งาน"

ทิ�งเป็นขยะเผา
ไม่ได้

*สำหรับเขตโทะโยะโนะ จะจัดเก็บเดือนละ
1 ครั้งที่จุดจัดเก็บ

ใหทิ้�งเป็นขยะเผาได้

กระป๋อง จัดเก็บ � สัปดาห์ต่อครั�ง

กระป
๋องและขวดเพ

็ท* เขย่าล้างภายในเบา ๆ ด้วยน้ำ เพื�อกำจัดรอยเปื�อนก่อนทิ�ง

* เวลาบดอัดกระป๋องให้ออกแรงเหมือนแค่เหยียบเบา ๆ

(กรณีที�ไม่สามารถบดอัดได้ ให้ทิ�งทั�งอย่างนั�น)

* กรุณาระวังอย่าให้เกิดบาดแผลจากรอยปาด

กระป๋องสเปรย์เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้รถจัดเก็บขยะ

มาแล้วมากมายหลายครั�ง!

โปรดใช้ให้หมดทุกครั�งและให้เจาะรูในที�โล่งข้างนอกที�

ไม่มีเชื�อไฟแล้วทิ�งในวันสำหรับทิ�งกระป๋อง

 กระป๋องใส่วสัดุสาํหรับทาที�หมดแลว้

         (ยกเวน้กระป๋องสเปรย)์

กระป๋องเปล่าขนาดใหญ่สาํหรับ

　 ใส่ไดม้ากกวา่ 1 โทะ

ในวนัที�มีเครื�องหมาย

ในวนัที�มีเครื�องหมาย

ขวดเพท็ (กระป๋องและขวดเพท็) จดัเกบ็ 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั�ง

กระป๋องและขวดเพท็)ในปฏิทิน)

เส้นทางของทรัพยากร

ขวดเพท็

เครื�องบ
ดและบ

รรจุ

รีไซเคิล
พรม ถุงมือ ถาดใส่ไข่ ขวดนํ�ายาทาํความสะอาด

แถบเชือกพลาสติก เป็นตน้
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�●กระดาษทิชชูใชแ้ลว้หรือกระดาษเปื� อนนํ�ามนั หรือเปื� อนอาหาร

�●กระดาษผา่นความร้อน (เช่น กระดาษแฟกซ์ ใบเสร็จรับเงิน) กระดาษคาร์บอน 

�●กระดาษกนันํ�า (เช่น ภาชนะใส่โยเกิร์ตที�ทาํจากกระดาษ หรือแกว้กระดาษที�ผา่นกรรมวธีิ เป็นตน้)

�●กระดาษยอ้มสี (กระดาษพิมพเ์หลก็, กระดาษที�บรรจุในกระเป๋าหรือรองเทา้ (วสัดุกนักระแทก) เป็นตน้)

�●กระดาษโฟมไวต่อความร้อน (กระดาษใชส้าํหรับอกัษรเบรลล ์เป็นตน้)

�●กระดาษที�มีกลิ�นติด (กระดาษก่อสบู่หรือนํ�ายาซกัลา้ง กล่องธูป เป็นตน้)

�●บรรจุภณัฑก์ระดาษใส่เครื�องดื�ม เช่น กล่องเหลา้ญี�ปุ่น ที�ผนงัดา้นในเป็นสีเงิน (อลมิูเนียม)

�●รูปถ่าย กระดาษแขง็สาํหรับติดรูปถ่ายในอลับั�มรูป

�●กระดาษใสใชห่้อของ และฟิลม์ (ซองจดหมายที�มีช่องพลาสติก)

�●เทปกาว ซีล (รวมทั�งแผน่กระดาษแขง็)

�●เศษกระดาษจากเครื�องทาํลายเอกสาร

สำหรับเขตโทะโยะโนะ จะจัดเก็บเดือนละ 2ครั้งที่จุดจัดเก็บ

กระป๋องสเปรย์  (รวมทั�งกระป๋องอัดความดัน)

และกระป๋องแก๊สก็ขอให้ทิ�งในวันทิ�งกระป๋อง

เช่นเดียวกัน

1

ระวงั : เจาะรูในที�โล่งขา้งนอกที�ไม่มีเชื�อไฟ

2 3ใชใ้หห้มด เจาะรู ทิ�งในวนัสาํหรับ
ทิ�งกระป๋อง

�ใชอุ้ปกรณ์สาํหรับเจาะรูที�มีขายตาม
ทอ้งตลาด ระวงัไม่ใหล้อยออกมาโดน

ใบหนา้หรือลาํตวั

นาํไปทิ�งลงในถุงตาข่ายจดัเกบ็ 
(สีนํ� าเงิน) 
เช่นเดียวกบักระป๋องเครื�องดื�มในวั
นสาํหรับทิ�งกระป๋อง

* หากถอดหวัฉีดออกไม่ไดใ้หทิ้�งทั�งอยา่งนั�น

ขวดพลาสติกใส่ของจาํพวก เครื�องดื�ม จาํพวกเหลา้ โชยุ
ของแปรรูป จากโชย ุเครื�องปรุงแต่งรสแบบมิริน นํ�าสม้สายชู
ประกอบอาหาร เดรสซิ�งแบบนอนออลย์ เป็นตน้

 

* ดึงฝาและฉลากออก เขยา่ลา้งภายในเบา ๆ เพื�อกาํจดัรอยเปื� อนก่อนทิ�ง
* ไม่ตอ้งเหยยีบทิ�งทั�งอยา่งนั�นหรือเหยยีบเบา ๆ ใหบุ้บก่อนทิ�ง

  * สาํหรับวงแหวนที�ลอ้มปากขวดอยูไ่ม่จาํเป็นตอ้งเอาออกกไ็ด้ �ฝาและฉลาก

 
�ทั้งตัวขวดพลาสติกและฉลาก
     ไมมีเครื่องหมาย PET 

ใหทิ้�งเป็นหีบห่อหรือบรรจุภณัฑ์
ที�ทาํจากพลาสติก

�ขวดพลาสติกที่นํามาใชเปนงานฝมือ

สิ�งที�สามารถทิ�งได้
1. ตวัขวดและฉลากมีเครื�องหมาย PET
2. ตวัขวดไม่มีเครื�องหมาย PET แต่ที�ฉลากมีเครื�องหมาย

สิ�งที�ไม่สามารถทิ�งได้ ทั�งตวัขวดพลาสติกและฉลากไม่มีเครื�องหมาย PET

ดูเครื�องหมายนี� เป็นสญัลกัษณ์!

*  มีขวดพลาสติกบางส่วนตวัขวดไม่มีเครื�องหมาย PET แต่ที�ฉลากมีเครื�องหมาย สามารถทิ�งเป็นขวดเพท็ได้

ペット

ดูเครื�องหมายนี� เป็นสญัลกัษณ์!

วธีิทิ�งกระป๋องสเปรย(์รวมทั�งกระป๋องอดัความดนั)และกระป๋องแก๊ส 

  (ฉลากกระดาษใหทิ้�งเป็นขยะเผาได)้

�สาํหรับกระป๋องสเปรยจ์ะ
เขียนวธีิกาํจดัก๊าซที�เหลืออยู่
ใน"ขอ้ควรระวงั ในการใช้
งาน"

ทิ�งเป็นขยะเผา
ไม่ได้

*สำหรับเขตโทะโยะโนะ จะจัดเก็บเดือนละ
1 ครั้งที่จุดจัดเก็บ

ใหทิ้�งเป็นขยะเผาได้

กระป๋อง จัดเก็บ � สัปดาห์ต่อครั�ง

กระป
๋องและขวดเพ

็ท* เขย่าล้างภายในเบา ๆ ด้วยน้ำ เพื�อกำจัดรอยเปื�อนก่อนทิ�ง

* เวลาบดอัดกระป๋องให้ออกแรงเหมือนแค่เหยียบเบา ๆ

(กรณีที�ไม่สามารถบดอัดได้ ให้ทิ�งทั�งอย่างนั�น)

* กรุณาระวังอย่าให้เกิดบาดแผลจากรอยปาด

กระป๋องสเปรย์เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้รถจัดเก็บขยะ

มาแล้วมากมายหลายครั�ง!

โปรดใช้ให้หมดทุกครั�งและให้เจาะรูในที�โล่งข้างนอกที�

ไม่มีเชื�อไฟแล้วทิ�งในวันสำหรับทิ�งกระป๋อง

 กระป๋องใส่วสัดุสาํหรับทาที�หมดแลว้

         (ยกเวน้กระป๋องสเปรย)์

กระป๋องเปล่าขนาดใหญ่สาํหรับ

　 ใส่ไดม้ากกวา่ 1 โทะ

ในวนัที�มีเครื�องหมาย

ในวนัที�มีเครื�องหมาย

ขวดเพท็ (กระป๋องและขวดเพท็) จดัเกบ็ 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั�ง

กระป๋องและขวดเพท็)ในปฏิทิน)

เส้นทางของทรัพยากร

ขวดเพท็

เครื�องบ
ดและบ

รรจุ

รีไซเคิล
พรม ถุงมือ ถาดใส่ไข่ ขวดนํ�ายาทาํความสะอาด

แถบเชือกพลาสติก เป็นตน้
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ขวดแกว ถานไฟฉาย

ขวดแกว
แบง่เป็น 3 ประเภท แยกทิ �งในคอนเทเนอรแ์ตล่ะสทีี�จดุจดัเก็บตามแตล่ะชนิด 

วนัที�มีเครื�องหมาย ビン  (ขวดแกว้)ในปฏิทิน 

สาํหรับของจาํพวก ขวดเบียร์ ขวดขนาด 1 โช ขวดนม เป็นของที�เรียกวา่ “ขวดที�คืนได”้ ซึ� งสามารถทาํความ

สะอาดและนาํกลบัมาใชซ้ํ� าได ้ขอใหท่้านนาํขวดพวกนี�ไปคืนที�ร้านจาํหน่ายซึ�งรับคืน หรือจุดเกบ็คืนสาํหรับหมู่คณะที�

โรงเรียนหรือในทอ้งถิ�น
 เครื�องหมายนี� เป็นเครื�องหมายแยกประเภท !  

กรุณาทิ�งในคอนเทเนอร์สีแดงที�จุดจดัเกบ็

 

ของที�ไม่เขา้ข่าย

 เซรามิคและขวดเครื�องสาํอาง ขวดยา 
(ขวดยาที�ดื�มหมดแลว้สามารถทิ�งเป็นขวดแกว้ได)้ 
ขวดสีข่าวขุ่น

 

 

 

ทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้

ฝาขวดแกว้ (ที�ทาํจากพลาสติก)  ทิ�งเป็นหีบห่อและบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ

 *สําหรับเขตโทะโยะโนะ จะจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้งที่จุดจัดเก็บ
 

ขวดแกว้ที�แตกแลว้ก็
สามารถทิ�งดว้ยกนัได้
(ระวงัแกว้บาด)

 

ไม่จาํเป็นตอ้ง

แกะฉลากออก

ส่วนของปากขวดที�ไม่สามารถ

ดึงออกไดใ้หทิ้�งทั�งอยา่งนั�นได้

คอนเทเนอร์สีขาว
คอนเทเนอร์สีนํ�าตาล คอนเทเนอร์สีนํ�าเงิน

ขาวใสไม่มีสี 
* รวมทั�งกระจกฝ้า

สีนํ�าตาล สีอื�น ๆ

การท
าํลาย

ผูผ้ลิตขวดแกว้
(ห

ลอมละลาย)
ผูป้ระกอบ

การ
น

าํกลบั
มาท

าํเป็
น

สิน
คา้อีกครั� ง

เศษแกว้สีขาว นาํไปรีไซเคิลเป็นขวดขาว

ใสไม่มีสีใหม่อีกครั� ง

รีไซ
เคิล

จัดเก็บ 4 สัปดาหตอครั้ง

ถานไฟฉาย วนัที�มีเครื�องหมาย ビン
สําหรับเขตโทะโยะโนะ จะจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้งที่จุดจัดเก็บ

จัดเก็บ 4 สัปดาหตอครั้ง

＋

－

คอนเทเนอร์สีแดง

ขวดแกว้
สีนํ�าตาล

ขวดแกว้สีอื�น ๆ
นาํไปรีไซเคิลเป็นขวดสีดาํ

กลายเป็นขวด

สีนํ�าตาลอีกครั� ง 

เศษแกว้สีอื�น ๆ

เศษแกว้สีนํ�าตาล

ข้อแนะนําข้อแนะนํา

* กรุณาอยา่ห่อดว้ยกระดาษ

JBRC

ที�ศนูยส่์งเสริมการจดั
เกบ็ถ่านกอ้นกระดุม

http://www.jbrc.com

http://www.botankaishu.jp* ถ่านกอ้นกระดุมที�เป็นลิเธียมไอออนทิ�งเป็น
ขยะเผาไม่ได้
กรุณาหุม้ฉนวนดว้ยเทปกาวก่อนทิ�ง

Ni-Cd Ni-MH Li-ion

แบตเตอรี�ที�ชาร์จได้

ถ่านกอ้นกระดุม

แบตเตอรี�ที�ชาร์จได้ และถ่านก้อน
กระดุมให้นําไปทิ�งในกล่องเกบ็คนืที�ร้าน ติดต่อสอบ

ถาม

ของที�จดัเกบ็ที�จุดจดัเกบ็ ทรัพยากร

*เอาฝาออกแลว้เขยา่ดว้ยนํ�าเบา ๆ ก่อนทิ�ง
* หากลงัเลวา่จะทิ�งเป็นขวดสีอะไรดี ใหทิ้�งในขอ้         สีอื�นๆ (คอนเทนเนอร์สีนํ�าเงิน)

ระวงัระวงั

* สาํหรับผูมี้ความพิการทางสายตา สามารถทิ�งไดโ้ดยใส่ถุงพลาสติกที�ติดสติ�กเกอร์อกัษรเบรลลส์าํหรับทิ�งขยะ
โดยไม่ตอ้งแยกสีแลว้นาํไปทิ�งที�จุดเกบ็
ท่านที�ตอ้งการสติ�กเกอร์ขอใหติ้ดต่อมาที�แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู่

ระวงัระวงั

03-6403-5673

0120-266-205

ขวดแกว้)ในปฏิทิน)

เส้นทางของทรัพยากร

ขวดแก้วใสไม่มีสี

นิกเกิล
แคดเมียม

นิกเกิล-
เมทัลไฮไดร์ด

ลิเธียม
ไอออน

วธีิทิ�ง 2

วธีิทิ�ง 1

เศษ
กิ� งไม ้และใบ

ไมท้ี
�เกิดจากการตดัแต่ง

เศษกิ่งไม และใบไม
ที่เกิดจากการตัดแตง

จะหยุดเก็บระหวางมกราคม-มีนาคม
(สาํหรบัเขตโทะคะคชุ ิคนิะซะ โอโอะกะ ชนิชชูนิมาจแิละนากะโจจะหยดุเก็บระหวา่งธนัวาคม-มนีาคม ) 

 

ของที่ไมเขาขาย

 
�ขยะเปียก (เศษจากการประกอบอาหาร)

 �ไม ้เฟอร์นิเจอร์ที�ทาํจากไม ้ผลิตภณัฑจ์ากไมไ้ผ ่เป็นตน้.

 

ทิ�งเป็นขยะเผาได้

�เศษกิ�งไมแ้ละใบไมที้�เกิดจากการตดัแต่งที�ไดจ้ากสถานประกอบการหรือการเกษตร ไม่สามารถทิ�งที�จุดจดัเกบ็ได้

 

กรณีที�ท่านสามารถจดัการไดเ้องที�สถานที�เช่นไร่นาของ
ท่าน กข็อความร่วมมือจดัการดว้ยตวัเองท่านเองต่อไป

แบ่งเป็นหลายครั�งก่อนนาํไปทิ�งที�จุดจดัเกบ็ 

สามารถนาํไปทิ�งโดยตรงที�ศนูยรั์กษาความสะอาดไดด้ว้ย
(ไม่มีค่าใชจ่้าย) ทั�งนี�  เฉพาะกรณีที�ขนไปเองเท่านั�น

สถานที�ทิ�ง 枝葉 (กิ�งไมใ้บไม)้เป็นสถานที�เดียว

กบัที�ทิ�ง プラ (พลาสติก)

การท
าํลาย

การท
าํเป็

น
ปุ๋

ย

ท
าํเป็

น
วสั

ดุไมช้ิ� น
เลก็

รีไซเคิล
ปุ๋ย และวสัดุปรับปรุงดินเศษกิ�งไม้

ที�เกิดจาก

การตดัแต่ง

หญา้ ใบไม้

กิ�งไมเ้ลก็ ๆ

จดัเกบ็สปัดาห ละครัง้
ระหวางเดอืนเมษายน – ธนัวาคม

วสัดุสาํหรับ
การ mulching

เส้นทางของทรัพยากร

กรณีที�มีปริมาณมาก

ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2552 เริ�มจดัเกบ็แยกเป็นทรัพยากร (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะ)

ตดัใหมี้ความยาวประมาณ 1 เมตร

มดัรวมใหมี้เสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ50 เซนติเมตร

ของที�ไม่เขา้ข่ายจะรับทิ�งเป็นขยะเผาได ้(มีค่าใชจ่้าย)

ลวด/สายรัดพลาสติก ไม่สามารถใชไ้ด ้
ขอใหม้ดัดว้ยเชือกปอหรือเชือกฟาง

พยายามนาํดินออกเท่าที�จะทาํได ้
แลว้จึงใส่ถุง

อยา่ใส่ขยะชิ�นเลก็ๆ เช่น กน้บุหรี�ลงในถุงขยะ

ของที�จดัเกบ็ที�จุดจดัเกบ็ทรัพยากร

 

วนัที�มีเครื�องหมาย 枝葉  (กิ�งไมใ้บไม)้ในปฏิทิน

สาํหรับเขตโทะคะคุชิ คินะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจิและนากะโจจะไม่มีการจดัเกบ็ที�จุดจดัเกบ็เนื�องจากมีการจดัการขยะเองในครัวเรือนมาก
กรณีที�ไม่สามารถจดัการขยะในครัวเรือนดว้ยตนเองได ้ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน   ขอใหทิ้�งใน ซนัเดยรี์ไซเคิลที�จดัในเขตโทะคะคุชิ คินะซะ 
โอโอะกะ ชินชูชินมาจิและนากะโจ (กรุณาดูหนา้ 11 ประกอบ).

ระวงั 1 เสน้ผา่นศนูยก์ลางของกิ�งไมแ้ต่ละท่อนตอ้งไม่เกิน 25 ซม.
ระวงั 2 กิ�งไมที้�มีแมลงต่างถิ�นที�รุกรานที�ระบุไวห้รือศตัรูพืช 

(ตวัดกัแด)้ ติดอยูใ่หทิ้�งเป็นขยะเผาได ้ 
พืชใบเถาหรือดอกดาวกระจาย เป็นตน้ 

ไม่มีถุงขยะที�กาํหนด
1. มดัรวมกนัดว้ยเชือกเกลียวหรือเชือกพลาสติก
2. ทิ�งโดยใส่ในถุงใส .

* ไม่วา่กรณีใดกต็ามไม่จาํเป็นตอ้งติดสติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่
* สามารถใชถุ้งขยะเศษกิ�งไมแ้ละใบไมที้�เกิดจากการตดัแต่งที�
ระบุแบบเก่าได ้(ไม่ตอ้งติดสติ�กเกอร์ชาํระค่าธรรมเนียมแลว้)
* ถุงหูหิ�วที�มองไม่เห็นขา้งในไม่สามารถใชไ้ด้

กรุณาดูหนา้ 13 ประกอบ

ระวงัระวงั

ระวงัระวงั

จะหยดุการจดัเกบ็ในฐานะ “ทรัพยากร” ที�จุดจดัเกบ็ (สาํหรับเขตโทะคะคุชิ คินะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจิและนากะโจ หมายถึง ซนัเดยรี์ไซเคิล)
ขอใหท่้านเกบ็รักษาไวจ้นถึงเดือนเมษายน หรือทิ�งเป็น “ขยะเผาได”้
ทั�งนี�  กรณีที�ทิ�งเป็น “ขยะเผาได”้ ใหทิ้�งโดยวธีิเดียวกบัขยะเผาไดอื้�น ๆ โดยมีค่าใชจ่้าย (ค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะ)
*หากนาํไปทิ�งโดยตรงที�ศนูยรั์กษาความสะอาดจะไม่มีค่าใชจ่้าย (กรุณาดูหนา้ 13 ประกอบ)

●
●
●

● วัชพืช ●

เศษกิ่งไม้และใบไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งและไม้ไผ่
หญ้าและดอกไม้ที่เกิดจากการตัดแต่ง
ใบและกิ่งก้านที่ได้จากพีชผักสวนครัว

* ขยะเปียก (เศษจากการประกอบอาหาร) ให้ทิ้งเป็นขยะเผาได้
ใบไม้ที่ร่วง

นาํไปทิ�งที�ผูป้ระกอบการจดัการขยะ
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ขวดแกว ถานไฟฉาย

ขวดแกว
แบง่เป็น 3 ประเภท แยกทิ �งในคอนเทเนอรแ์ตล่ะสทีี�จดุจดัเก็บตามแตล่ะชนิด 

วนัที�มีเครื�องหมาย ビン  (ขวดแกว้)ในปฏิทิน 

สาํหรับของจาํพวก ขวดเบียร์ ขวดขนาด 1 โช ขวดนม เป็นของที�เรียกวา่ “ขวดที�คืนได”้ ซึ� งสามารถทาํความ

สะอาดและนาํกลบัมาใชซ้ํ� าได ้ขอใหท่้านนาํขวดพวกนี�ไปคืนที�ร้านจาํหน่ายซึ�งรับคืน หรือจุดเกบ็คืนสาํหรับหมู่คณะที�

โรงเรียนหรือในทอ้งถิ�น
 เครื�องหมายนี� เป็นเครื�องหมายแยกประเภท !  

กรุณาทิ�งในคอนเทเนอร์สีแดงที�จุดจดัเกบ็

 

ของที�ไม่เขา้ข่าย

 เซรามิคและขวดเครื�องสาํอาง ขวดยา 
(ขวดยาที�ดื�มหมดแลว้สามารถทิ�งเป็นขวดแกว้ได)้ 
ขวดสีข่าวขุ่น

 

 

 

ทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้

ฝาขวดแกว้ (ที�ทาํจากพลาสติก)  ทิ�งเป็นหีบห่อและบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ

 *สําหรับเขตโทะโยะโนะ จะจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้งที่จุดจัดเก็บ
 

ขวดแกว้ที�แตกแลว้ก็
สามารถทิ�งดว้ยกนัได้
(ระวงัแกว้บาด)

 

ไม่จาํเป็นตอ้ง

แกะฉลากออก

ส่วนของปากขวดที�ไม่สามารถ

ดึงออกไดใ้หทิ้�งทั�งอยา่งนั�นได้

คอนเทเนอร์สีขาว
คอนเทเนอร์สีนํ�าตาล คอนเทเนอร์สีนํ�าเงิน

ขาวใสไม่มีสี 
* รวมทั�งกระจกฝ้า

สีนํ�าตาล สีอื�น ๆ

การท
าํลาย

ผูผ้ลิตขวดแกว้
(ห

ลอมละลาย)
ผูป้ระกอบ

การ
น

าํกลบั
มาท

าํเป็
น

สิน
คา้อีกครั� ง

เศษแกว้สีขาว นาํไปรีไซเคิลเป็นขวดขาว

ใสไม่มีสีใหม่อีกครั� ง

รีไซ
เคิล

จัดเก็บ 4 สัปดาหตอครั้ง

ถานไฟฉาย วนัที�มีเครื�องหมาย ビン
สําหรับเขตโทะโยะโนะ จะจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้งที่จุดจัดเก็บ

จัดเก็บ 4 สัปดาหตอครั้ง

＋

－

คอนเทเนอร์สีแดง

ขวดแกว้
สีนํ�าตาล

ขวดแกว้สีอื�น ๆ
นาํไปรีไซเคิลเป็นขวดสีดาํ

กลายเป็นขวด

สีนํ�าตาลอีกครั� ง 

เศษแกว้สีอื�น ๆ

เศษแกว้สีนํ�าตาล

ข้อแนะนําข้อแนะนํา

* กรุณาอยา่ห่อดว้ยกระดาษ

JBRC

ที�ศนูยส่์งเสริมการจดั
เกบ็ถ่านกอ้นกระดุม

http://www.jbrc.com

http://www.botankaishu.jp* ถ่านกอ้นกระดุมที�เป็นลิเธียมไอออนทิ�งเป็น
ขยะเผาไม่ได้
กรุณาหุม้ฉนวนดว้ยเทปกาวก่อนทิ�ง

Ni-Cd Ni-MH Li-ion

แบตเตอรี�ที�ชาร์จได้

ถ่านกอ้นกระดุม

แบตเตอรี�ที�ชาร์จได้ และถ่านก้อน
กระดุมให้นําไปทิ�งในกล่องเกบ็คนืที�ร้าน ติดต่อสอบ

ถาม

ของที�จดัเกบ็ที�จุดจดัเกบ็ ทรัพยากร

*เอาฝาออกแลว้เขยา่ดว้ยนํ�าเบา ๆ ก่อนทิ�ง
* หากลงัเลวา่จะทิ�งเป็นขวดสีอะไรดี ใหทิ้�งในขอ้         สีอื�นๆ (คอนเทนเนอร์สีนํ�าเงิน)

ระวงัระวงั

* สาํหรับผูมี้ความพิการทางสายตา สามารถทิ�งไดโ้ดยใส่ถุงพลาสติกที�ติดสติ�กเกอร์อกัษรเบรลลส์าํหรับทิ�งขยะ
โดยไม่ตอ้งแยกสีแลว้นาํไปทิ�งที�จุดเกบ็
ท่านที�ตอ้งการสติ�กเกอร์ขอใหติ้ดต่อมาที�แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู่

ระวงัระวงั

03-6403-5673

0120-266-205

ขวดแกว้)ในปฏิทิน)

เส้นทางของทรัพยากร

ขวดแก้วใสไม่มีสี

นิกเกิล
แคดเมียม

นิกเกิล-
เมทัลไฮไดร์ด

ลิเธียม
ไอออน

วธีิทิ�ง 2

วธีิทิ�ง 1

เศษ
กิ� งไม ้และใบ

ไมท้ี
�เกิดจากการตดัแต่ง

เศษกิ่งไม และใบไม
ที่เกิดจากการตัดแตง

จะหยุดเก็บระหวางมกราคม-มีนาคม
(สาํหรบัเขตโทะคะคชุ ิคนิะซะ โอโอะกะ ชนิชชูนิมาจแิละนากะโจจะหยดุเก็บระหวา่งธนัวาคม-มนีาคม ) 

 

ของที่ไมเขาขาย

 
�ขยะเปียก (เศษจากการประกอบอาหาร)

 �ไม ้เฟอร์นิเจอร์ที�ทาํจากไม ้ผลิตภณัฑจ์ากไมไ้ผ ่เป็นตน้.

 

ทิ�งเป็นขยะเผาได้

�เศษกิ�งไมแ้ละใบไมที้�เกิดจากการตดัแต่งที�ไดจ้ากสถานประกอบการหรือการเกษตร ไม่สามารถทิ�งที�จุดจดัเกบ็ได้

 

กรณีที�ท่านสามารถจดัการไดเ้องที�สถานที�เช่นไร่นาของ
ท่าน กข็อความร่วมมือจดัการดว้ยตวัเองท่านเองต่อไป

แบ่งเป็นหลายครั�งก่อนนาํไปทิ�งที�จุดจดัเกบ็ 

สามารถนาํไปทิ�งโดยตรงที�ศนูยรั์กษาความสะอาดไดด้ว้ย
(ไม่มีค่าใชจ่้าย) ทั�งนี�  เฉพาะกรณีที�ขนไปเองเท่านั�น

สถานที�ทิ�ง 枝葉 (กิ�งไมใ้บไม)้เป็นสถานที�เดียว

กบัที�ทิ�ง プラ (พลาสติก)

การท
าํลาย

การท
าํเป็

น
ปุ๋

ย

ท
าํเป็

น
วสั

ดุไมช้ิ� น
เลก็

รีไซเคิล
ปุ๋ย และวสัดุปรับปรุงดินเศษกิ�งไม้

ที�เกิดจาก

การตดัแต่ง

หญา้ ใบไม้

กิ�งไมเ้ลก็ ๆ

จดัเกบ็สปัดาห ละครัง้
ระหวางเดอืนเมษายน – ธนัวาคม

วสัดุสาํหรับ
การ mulching

เส้นทางของทรัพยากร

กรณีที�มีปริมาณมาก

ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2552 เริ�มจดัเกบ็แยกเป็นทรัพยากร (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะ)

ตดัใหมี้ความยาวประมาณ 1 เมตร

มดัรวมใหมี้เสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ50 เซนติเมตร

ของที�ไม่เขา้ข่ายจะรับทิ�งเป็นขยะเผาได ้(มีค่าใชจ่้าย)

ลวด/สายรัดพลาสติก ไม่สามารถใชไ้ด ้
ขอใหม้ดัดว้ยเชือกปอหรือเชือกฟาง

พยายามนาํดินออกเท่าที�จะทาํได ้
แลว้จึงใส่ถุง

อยา่ใส่ขยะชิ�นเลก็ๆ เช่น กน้บุหรี�ลงในถุงขยะ

ของที�จดัเกบ็ที�จุดจดัเกบ็ทรัพยากร

 

วนัที�มีเครื�องหมาย 枝葉  (กิ�งไมใ้บไม)้ในปฏิทิน

สาํหรับเขตโทะคะคุชิ คินะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจิและนากะโจจะไม่มีการจดัเกบ็ที�จุดจดัเกบ็เนื�องจากมีการจดัการขยะเองในครัวเรือนมาก
กรณีที�ไม่สามารถจดัการขยะในครัวเรือนดว้ยตนเองได ้ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน   ขอใหทิ้�งใน ซนัเดยรี์ไซเคิลที�จดัในเขตโทะคะคุชิ คินะซะ 
โอโอะกะ ชินชูชินมาจิและนากะโจ (กรุณาดูหนา้ 11 ประกอบ).

ระวงั 1 เสน้ผา่นศนูยก์ลางของกิ�งไมแ้ต่ละท่อนตอ้งไม่เกิน 25 ซม.
ระวงั 2 กิ�งไมที้�มีแมลงต่างถิ�นที�รุกรานที�ระบุไวห้รือศตัรูพืช 

(ตวัดกัแด)้ ติดอยูใ่หทิ้�งเป็นขยะเผาได ้ 
พืชใบเถาหรือดอกดาวกระจาย เป็นตน้ 

ไม่มีถุงขยะที�กาํหนด
1. มดัรวมกนัดว้ยเชือกเกลียวหรือเชือกพลาสติก
2. ทิ�งโดยใส่ในถุงใส .

* ไม่วา่กรณีใดกต็ามไม่จาํเป็นตอ้งติดสติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่
* สามารถใชถุ้งขยะเศษกิ�งไมแ้ละใบไมที้�เกิดจากการตดัแต่งที�
ระบุแบบเก่าได ้(ไม่ตอ้งติดสติ�กเกอร์ชาํระค่าธรรมเนียมแลว้)
* ถุงหูหิ�วที�มองไม่เห็นขา้งในไม่สามารถใชไ้ด้

กรุณาดูหนา้ 13 ประกอบ

ระวงัระวงั

ระวงัระวงั

จะหยดุการจดัเกบ็ในฐานะ “ทรัพยากร” ที�จุดจดัเกบ็ (สาํหรับเขตโทะคะคุชิ คินะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจิและนากะโจ หมายถึง ซนัเดยรี์ไซเคิล)
ขอใหท่้านเกบ็รักษาไวจ้นถึงเดือนเมษายน หรือทิ�งเป็น “ขยะเผาได”้
ทั�งนี�  กรณีที�ทิ�งเป็น “ขยะเผาได”้ ใหทิ้�งโดยวธีิเดียวกบัขยะเผาไดอื้�น ๆ โดยมีค่าใชจ่้าย (ค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะ)
*หากนาํไปทิ�งโดยตรงที�ศนูยรั์กษาความสะอาดจะไม่มีค่าใชจ่้าย (กรุณาดูหนา้ 13 ประกอบ)

●
●
●

● วัชพืช ●

เศษกิ่งไม้และใบไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งและไม้ไผ่
หญ้าและดอกไม้ที่เกิดจากการตัดแต่ง
ใบและกิ่งก้านที่ได้จากพีชผักสวนครัว

* ขยะเปียก (เศษจากการประกอบอาหาร) ให้ทิ้งเป็นขยะเผาได้
ใบไม้ที่ร่วง

นาํไปทิ�งที�ผูป้ระกอบการจดัการขยะ



9

กระดาษที�ไม่สามารถกาํจดั
กลิ�นออกได ้(กระดาษห่อสบู่หรือ
กล่องผงซกัฟอก เป็นตน้)

(วสัดุรักษาความเยน็ (ชนิดอ่อน) วสัดุกนัความชื�น

ถุงใหค้วามอุ่นแบบใชแ้ลว้ทิ�ง เป็นตน้)

สติ�กเกอร์ขยะ
ขนาดใหญ่

ถุงขยะที�กาํหนด
สาํหรับขยะเผาได้ สติ�กเกอร์ชาํระ

ค่าธรรมเนียมการ
จดัเกบ็ขยะแลว้

ถุงขยะที�กาํหนดสาํหรับ
ขยะเผาไดแ้บบเดิม

 

             ขยะเผาได้
ขยะเผาไม่ได้

ใชร่้วมกนั

* กรุณาซื�อถุงขยะที�กาํหนด สติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่ และสติ�กเกอร์
ชาํระค่าธรรมเนียมแลว้ที�ร้านขายปลีกที�ไดรั้บอนุญาต
*ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2552จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ

ใชป้ระโยชนจ์าก
ความร้อนที�เหลือ

ขี� เถา้จากการเผา เป็นตน้

ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าจากเทอร์ไบนไ์อนํ�า

นาํไปรีไซเคิลหรือฝังกลบที�สถานจดัการขั�นสุดทา้ย

  
 สาํหรับขี� เถา้จากการเผาในเทศกาล “ดนโดะยะกิ” ใหส้อบถามที�แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่(     026-224-7635)  

ใส่ในถุงที�ทนทานที�แมจ้ะเปียกกไ็ม่เป็นอะไร โดยเขียนวา่ “ 灰” (ขี� เถา้)และนาํไปทิ�งที�จุดจดัเกบ็

ตั�งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นตน้ไป การจาํแนกประเภทขยะเผาไดจ้ะมีการเปลี�ยนแปลง

*ขี� เถา้จากการเผา : หลงัจากไดขี้� เถา้จากการเผาหลงัทาํการหลอมที�อุณหภมิูสูง 1,300 ° C
ในเตาหลอม จะนาํไปหล่อใหเ้ยน็ดว้ยนํ�าและทาํใหแ้ขง็ตวัเป็นแกว้

ขอ้แนะนาํขอ้แนะนาํขอ้แนะนาํขอ้แนะนาํ

ขี� เถา้ ไม่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ

เรามกัใส่ “เศษกระดาษเลก็ๆ” ลงในขยะเผาได ้แต่จริงๆ 
แลว้แมแ้ต่กระดาษจดบนัทึกกเ็ป็นทรัพยากรสาํคญัที�
สามารถนาํไปรีไซเคิลเป็น “กระดาษใช้แล้วอื�นๆ” ได้

“ขยะเปียก” มีสดัส่วนถึงประมาณร้อยละ 40 ของขยะเผาได ้
โดยสาเหตุใหญ่ที�สุดของกลิ�นและความหนกัของขยะเปียกคือ 
“นํ�า”เคลด็ลบัในการจดัการขยะเปียกไดอ้ยา่งสะดวกใจคือการ
“ไม่ใหถ้กูนํ�า”และ “กาํจดันํ�าออกใหเ้รียบร้อย”

ขอ้ 1ขอ้ 1 ขอ้ 2ขอ้ 2

เสน้ทางของขยะเผาได้

เตาเผาขยะ

 

* การเผาขยะเองเป็นสิ�งตอ้งหา้มตามกฎหมาย

* สาํหรับเขตโทะคะคุชิ คินะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจิและนากะโจ จดัเกบ็สปัดาห์ละครั� ง

(สิ�งที�สามารถเกบ็โดยรถเกบ็ขยะได)้

(ประมาณการสาํหรับขนาดขยะที�ทิ�งที�จุดจดัเกบ็คือ
ไม่เกินประมาณ 
1 เมตร x 50 เซนติเมตร x 50 เซนติเมตร )

เศษกระดาษจาก
เครื�องทาํลายเอกสาร

สายยางใหต้ดัประมาณ 1 

เมตรหรือพนัใหเ้รียบร้อย

可燃

可燃

หากขจดัรอยเปื� อนออกไดใ้หทิ้�งเป็น
หีบห่อและบรรจุภณัฑพ์ลาสติก

วนัที�มีเครื�องหมาย                 (เผาได)้ในปฏิทิน

ขยะเผาได้

เนื�องจาก
เทปจะเขา้ไปพนักบั

 เครื�องบดอดัขยะใหทิ้�งเป็น
ขยะเผาได ้ส่วนตลบัเทปใหทิ้�ง

เป็นขยะเผาไม่ได้

ขยะเผาไมได

ขยะเผาไมได
กรุณาใส่ในถุงที�กาํหนดแลว้นาํไปทิ�งที�จุดจดัเกบ็ 

ของชิ�นใหญ่ที�ใส่ถุงไม่ได ้ใหม้ดัรวมดว้ยเชือก ติด

สติ�กเกอร์ขยะชิ�นใหญ่แลว้นาํไปทิ�ง

วนัที�มีเครื�องหมาย 不燃  (เผาไม่ได)้ในปฏิทิน

ผลิตภณัฑที์�ทาํจากโลหะ เซรามิค และภาชนะ

ที�ทาํจากแกว้
เครื�องใชไ้ฟฟ้า

ในครัวเรือน

ระวงั!  จะไม่จดัเกบ็ของที�ใส่ในถุงที�ไม่ใช่ถุงที�

กาํหนดหรือลงักระดาษไม่วา่จะติด

สติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่หรือไม่กต็าม

อื�น ๆ

 

ผลิตภณัฑที์�ทาํจากพลาสติกแขง็

(ตวัสินคา้)

 

สาํหรับจาํพวกของมีคม
และเศษแกว้ใหห่้อดว้ยผา้ก่อน

ไม่สามารถจดัเกบ็ของที�มี
ของเหลวอยูภ่ายในได้

เอาแก๊สออกใหห้มดดงัรูป

ไม่รวมเชื�อเพลิงและแบตเตอรี�
 (ใหเ้ทเชื�อเพลิงที�ติดคา้งอยู่

ภายในออกใหห้มดดว้ย)

หลอดฟลอูอเรสเซนส์ที�ยงัไม่แตกใหน้าํ

ไปที�จุดจดัเกบ็

ดูหนา้ 11ประกอบ

มีของบางอยา่งที�ขอใหน้าํไปที�ศนูยรี์ไซเคิล
เมืองนะกะโนะโดยตรง และของบางอยา่ง
ไม่สามารถจดัการที�ศนูยรี์ไซเคิลเมือง
นะกะโนะได้
  

กรุณาดูหนา้ 13 และ 14 ประกอบ 

ของที�ผูผ้ลิตรับคืนหรือนาํไปจดัการ ขอใหจ้ดัการโดยวธีิที�เหมาะสม!

ทิ�งที�จุดจดัเกบ็ไม่ได้

 กรุณาดูหนา้ 15 – 16

ประกอบ

ไม่สามารถทิ�งเครื�องปรับอากาศ
โทรทศัน ์เครื�องซกัผา้ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็
เครื�องอบผา้ และคอมพิวเตอร์ได้

เครื�องทาํลาย

โรงผลิตเหลก็ เหลก็รูปตวั H

เหลก็เสน้ เป็นตน้

เตาเผา

Iเหลก็ อลูมิเนียม

เศษที�เหลือจากการบดอดั

ขยะ

เผาไม่ได้ 

(ฝาขวดที�ทาํจากโลหะ)

(แผน่กระจก)
(แกว้ทนความร้อน)

(หลอดไส/้หลอด LED)

 

จัดเก็บ 4 สัปดาหตอครั้ง

เครื�องปรับอากาศ

คอมพิวเตอร์ จกัรยานยนต์เครื�องอบผา้

โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็
เครื�องซกัผา้

เสน้ทางของขยะเผาไม่ได้

*กรุณาซื�อถุงขยะที�กาํหนด สติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่ และสติ�กเกอร์ชาํระ
ค่าธรรมเนียมแลว้ที�ร้านขายปลีกที�ไดรั้บอนุญาต
*ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2552
จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ

จกัรยานไฟฟ้าใหจ้ดัการโดยดูหนา้ 14
 “ของที�รับทิ�งที�สตอ๊คยาร์ด”

(แผน่ฟอลย์) ที�มีคราบสกปรกติด
ใหทิ้�งเป็นขยะเผาได้

โทรศพัทมื์อถือหรือสมาร์ทโฟน (ตวัเครื�อง แบตเตอรี�  

และที�ชาร์จแบตเตอรี� ) ใหน้าํไป

ที�ร้านจาํหน่าย

(เหยอืก)

*หากจะห่อใหเ้ขียนระบุรายละเอียดสิ�งของดา้นใน

ถอดไสก้รองนํ�ามนัออก

เอานํ�ามนัก๊าดออกใหห้มด

ของที�จดัเกบ็ที�จุดจดัเกบ็

สติ�กเกอร์ขยะ
ขนาดใหญ่

ถุงขยะที�กาํหนด
สาํหรับขยะเผาไม่ได้

สติ�กเกอร์ชาํระ
ค่าธรรมเนียมแลว้

ถุงขยะที�กาํหนด
สาํหรับขยะ

เผาไม่ไดแ้บบเดิม

*ติดตามขนาดของถุง

(สิ�งที�สามารถเกบ็โดยรถเกบ็ขยะได้
ไม่เกินประมาณ 
1 เมตร x 50 เซนติเมตร x 50 เซนติเมตร)

ระวงัระวงั ระวงัระวงั

หลอดฟลูออเรสเซนส์
ไม่สามารถทิ�งได้

ตดัประมาณ 1 เมตรหรือ
พนัใหเ้รียบร้อย

เครื�องคดัแยก

ไม่สามารถจดัเกบ็ของที�มีวสัดุสาํหรับทา

อยูภ่ายในได ้(ใหซ้บัวสัดุสาํหรับทาดว้ยกระดาษ 

     หรือทาํใหแ้ขง็แลว้ทิ�งเป็นขยะเผาได)้

             ขยะเผาได้
                  ขยะเผาไม่ได้ ใชร่้วมกนั

➡ (ดูหนา้ 12 ประกอบ)
ในบรรดาเครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนอาจมีสิ�งของที�สามารถรีไซเคิล

เป็นเครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนขนาดเลก็ไดด้ว้ย (เกบ็คืนฟรี) 
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กระดาษที�ไม่สามารถกาํจดั
กลิ�นออกได ้(กระดาษห่อสบู่หรือ
กล่องผงซกัฟอก เป็นตน้)

(วสัดุรักษาความเยน็ (ชนิดอ่อน) วสัดุกนัความชื�น

ถุงใหค้วามอุ่นแบบใชแ้ลว้ทิ�ง เป็นตน้)

สติ�กเกอร์ขยะ
ขนาดใหญ่

ถุงขยะที�กาํหนด
สาํหรับขยะเผาได้ สติ�กเกอร์ชาํระ

ค่าธรรมเนียมการ
จดัเกบ็ขยะแลว้

ถุงขยะที�กาํหนดสาํหรับ
ขยะเผาไดแ้บบเดิม

 

             ขยะเผาได้
ขยะเผาไม่ได้

ใชร่้วมกนั

* กรุณาซื�อถุงขยะที�กาํหนด สติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่ และสติ�กเกอร์
ชาํระค่าธรรมเนียมแลว้ที�ร้านขายปลีกที�ไดรั้บอนุญาต
*ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2552จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ

ใชป้ระโยชนจ์าก
ความร้อนที�เหลือ

ขี� เถา้จากการเผา เป็นตน้

ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าจากเทอร์ไบนไ์อนํ�า

นาํไปรีไซเคิลหรือฝังกลบที�สถานจดัการขั�นสุดทา้ย

  
 สาํหรับขี� เถา้จากการเผาในเทศกาล “ดนโดะยะกิ” ใหส้อบถามที�แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่(     026-224-7635)  

ใส่ในถุงที�ทนทานที�แมจ้ะเปียกกไ็ม่เป็นอะไร โดยเขียนวา่ “ 灰” (ขี� เถา้)และนาํไปทิ�งที�จุดจดัเกบ็

ตั�งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นตน้ไป การจาํแนกประเภทขยะเผาไดจ้ะมีการเปลี�ยนแปลง

*ขี� เถา้จากการเผา : หลงัจากไดขี้� เถา้จากการเผาหลงัทาํการหลอมที�อุณหภมิูสูง 1,300 ° C
ในเตาหลอม จะนาํไปหล่อใหเ้ยน็ดว้ยนํ�าและทาํใหแ้ขง็ตวัเป็นแกว้

ขอ้แนะนาํขอ้แนะนาํขอ้แนะนาํขอ้แนะนาํ

ขี� เถา้ ไม่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ

เรามกัใส่ “เศษกระดาษเลก็ๆ” ลงในขยะเผาได ้แต่จริงๆ 
แลว้แมแ้ต่กระดาษจดบนัทึกกเ็ป็นทรัพยากรสาํคญัที�
สามารถนาํไปรีไซเคิลเป็น “กระดาษใช้แล้วอื�นๆ” ได้

“ขยะเปียก” มีสดัส่วนถึงประมาณร้อยละ 40 ของขยะเผาได ้
โดยสาเหตุใหญ่ที�สุดของกลิ�นและความหนกัของขยะเปียกคือ 
“นํ�า”เคลด็ลบัในการจดัการขยะเปียกไดอ้ยา่งสะดวกใจคือการ
“ไม่ใหถ้กูนํ�า”และ “กาํจดันํ�าออกใหเ้รียบร้อย”

ขอ้ 1ขอ้ 1 ขอ้ 2ขอ้ 2

เสน้ทางของขยะเผาได้

เตาเผาขยะ

 

* การเผาขยะเองเป็นสิ�งตอ้งหา้มตามกฎหมาย

* สาํหรับเขตโทะคะคุชิ คินะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจิและนากะโจ จดัเกบ็สปัดาห์ละครั� ง

(สิ�งที�สามารถเกบ็โดยรถเกบ็ขยะได)้

(ประมาณการสาํหรับขนาดขยะที�ทิ�งที�จุดจดัเกบ็คือ
ไม่เกินประมาณ 
1 เมตร x 50 เซนติเมตร x 50 เซนติเมตร )

เศษกระดาษจาก
เครื�องทาํลายเอกสาร

สายยางใหต้ดัประมาณ 1 

เมตรหรือพนัใหเ้รียบร้อย

可燃

可燃

หากขจดัรอยเปื� อนออกไดใ้หทิ้�งเป็น
หีบห่อและบรรจุภณัฑพ์ลาสติก

วนัที�มีเครื�องหมาย                 (เผาได)้ในปฏิทิน

ขยะเผาได้

เนื�องจาก
เทปจะเขา้ไปพนักบั

 เครื�องบดอดัขยะใหทิ้�งเป็น
ขยะเผาได ้ส่วนตลบัเทปใหทิ้�ง

เป็นขยะเผาไม่ได้

ขยะเผาไมได

ขยะเผาไมได
กรุณาใส่ในถุงที�กาํหนดแลว้นาํไปทิ�งที�จุดจดัเกบ็ 

ของชิ�นใหญ่ที�ใส่ถุงไม่ได ้ใหม้ดัรวมดว้ยเชือก ติด

สติ�กเกอร์ขยะชิ�นใหญ่แลว้นาํไปทิ�ง

วนัที�มีเครื�องหมาย 不燃  (เผาไม่ได)้ในปฏิทิน

ผลิตภณัฑที์�ทาํจากโลหะ เซรามิค และภาชนะ

ที�ทาํจากแกว้
เครื�องใชไ้ฟฟ้า

ในครัวเรือน

ระวงั!  จะไม่จดัเกบ็ของที�ใส่ในถุงที�ไม่ใช่ถุงที�

กาํหนดหรือลงักระดาษไม่วา่จะติด

สติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่หรือไม่กต็าม

อื�น ๆ

 

ผลิตภณัฑที์�ทาํจากพลาสติกแขง็

(ตวัสินคา้)

 

สาํหรับจาํพวกของมีคม
และเศษแกว้ใหห่้อดว้ยผา้ก่อน

ไม่สามารถจดัเกบ็ของที�มี
ของเหลวอยูภ่ายในได้

เอาแก๊สออกใหห้มดดงัรูป

ไม่รวมเชื�อเพลิงและแบตเตอรี�
 (ใหเ้ทเชื�อเพลิงที�ติดคา้งอยู่

ภายในออกใหห้มดดว้ย)

หลอดฟลอูอเรสเซนส์ที�ยงัไม่แตกใหน้าํ

ไปที�จุดจดัเกบ็

ดูหนา้ 11ประกอบ

มีของบางอยา่งที�ขอใหน้าํไปที�ศนูยรี์ไซเคิล
เมืองนะกะโนะโดยตรง และของบางอยา่ง
ไม่สามารถจดัการที�ศนูยรี์ไซเคิลเมือง
นะกะโนะได้
  

กรุณาดูหนา้ 13 และ 14 ประกอบ 

ของที�ผูผ้ลิตรับคืนหรือนาํไปจดัการ ขอใหจ้ดัการโดยวธีิที�เหมาะสม!

ทิ�งที�จุดจดัเกบ็ไม่ได้

 กรุณาดูหนา้ 15 – 16

ประกอบ

ไม่สามารถทิ�งเครื�องปรับอากาศ
โทรทศัน ์เครื�องซกัผา้ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็
เครื�องอบผา้ และคอมพิวเตอร์ได้

เครื�องทาํลาย

โรงผลิตเหลก็ เหลก็รูปตวั H

เหลก็เสน้ เป็นตน้

เตาเผา

Iเหลก็ อลูมิเนียม

เศษที�เหลือจากการบดอดั

ขยะ

เผาไม่ได้ 

(ฝาขวดที�ทาํจากโลหะ)

(แผน่กระจก)
(แกว้ทนความร้อน)

(หลอดไส/้หลอด LED)

 

จัดเก็บ 4 สัปดาหตอครั้ง

เครื�องปรับอากาศ

คอมพิวเตอร์ จกัรยานยนต์เครื�องอบผา้

โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็
เครื�องซกัผา้

เสน้ทางของขยะเผาไม่ได้

*กรุณาซื�อถุงขยะที�กาํหนด สติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่ และสติ�กเกอร์ชาํระ
ค่าธรรมเนียมแลว้ที�ร้านขายปลีกที�ไดรั้บอนุญาต
*ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2552
จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ

จกัรยานไฟฟ้าใหจ้ดัการโดยดูหนา้ 14
 “ของที�รับทิ�งที�สตอ๊คยาร์ด”

(แผน่ฟอลย์) ที�มีคราบสกปรกติด
ใหทิ้�งเป็นขยะเผาได้

โทรศพัทมื์อถือหรือสมาร์ทโฟน (ตวัเครื�อง แบตเตอรี�  

และที�ชาร์จแบตเตอรี� ) ใหน้าํไป

ที�ร้านจาํหน่าย

(เหยอืก)

*หากจะห่อใหเ้ขียนระบุรายละเอียดสิ�งของดา้นใน

ถอดไสก้รองนํ�ามนัออก

เอานํ�ามนัก๊าดออกใหห้มด

ของที�จดัเกบ็ที�จุดจดัเกบ็

สติ�กเกอร์ขยะ
ขนาดใหญ่

ถุงขยะที�กาํหนด
สาํหรับขยะเผาไม่ได้

สติ�กเกอร์ชาํระ
ค่าธรรมเนียมแลว้

ถุงขยะที�กาํหนด
สาํหรับขยะ

เผาไม่ไดแ้บบเดิม

*ติดตามขนาดของถุง

(สิ�งที�สามารถเกบ็โดยรถเกบ็ขยะได้
ไม่เกินประมาณ 
1 เมตร x 50 เซนติเมตร x 50 เซนติเมตร)

ระวงัระวงั ระวงัระวงั

หลอดฟลูออเรสเซนส์
ไม่สามารถทิ�งได้

ตดัประมาณ 1 เมตรหรือ
พนัใหเ้รียบร้อย

เครื�องคดัแยก

ไม่สามารถจดัเกบ็ของที�มีวสัดุสาํหรับทา

อยูภ่ายในได ้(ใหซ้บัวสัดุสาํหรับทาดว้ยกระดาษ 

     หรือทาํใหแ้ขง็แลว้ทิ�งเป็นขยะเผาได)้

             ขยะเผาได้
                  ขยะเผาไม่ได้ ใชร่้วมกนั

➡ (ดูหนา้ 12 ประกอบ)
ในบรรดาเครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนอาจมีสิ�งของที�สามารถรีไซเคิล

เป็นเครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนขนาดเลก็ไดด้ว้ย (เกบ็คืนฟรี) 
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ของที�จดัเกบ็ที�สถานที�นอกเหนือจากจุดจดัเกบ็

ซ
นั

เดยร์ีไซ
เคิล / จุดเกบ็

คืน
ห

ลอดฟ
ลอูอเรส

เซ
น

ส์
 

ซันเดยรีไซเคิล
เราไดข้อยมืสถานที�มุมหนึ�งในที�จอดรถ เช่น ซูเปอร์มาร์เกต็ เพื�อทาํเป็นจุดเกบ็คืนทรัพยากร “ซนัเดยรี์ไซเคิล”

เวลาจดัเกบ็

รายการของที�เกบ็คืน

สถานที�เกบ็คืน

รายการของที�เขา้ข่าย

สถานที�เกบ็คืนและวนัที�เกบ็คืน

ตั�งแต่ 10.00 น. ถึง 13.00 น. (จดัเวลาเดียวกนัทุกสถานที�)

ระวงั

ระวงั  หลอดฟลอูอเรสเซนส์ที�แตกแลว้ ใหน้าํไปทิ�งที�จุดเกบ็ตามวนัที�ทิ�ง “ขยะเผาไม่ได”้

ระวงั  หากเป็นไปไดก้รุณาใส่ในกล่องหรือถุงที�ไดเ้มื�อซื�อ โดยระวงัไม่ใหแ้ตก

 กรุณาอยา่วางทิ�งไวน้อกเวลาจดัเกบ็

เราไม่จดัเกบ็ของจากสถานประกอบการ

อาจมีการเปลี�ยนแปลงสถานที�จดัเกบ็หรือรายการของที�จดัเกบ็
 

จุดเกบ็คืนหลอดฟลอูอเรสเซนส์ (นอกเหนือจากซนัเดยรี์ไซเคิล)

หลอดฟลอูอเรสเซนส์ใหน้าํไปคืนที�จุดเกบ็คืนเพื�อทาํการรีไซเคิล

 

ร้านที�ใหค้วามร่วมมือในการเกบ็คืนหลอดฟลอูอเรสเซนส์  
      กรุณาดูสติ�กเกอร์ร้านที�ใหค้วามร่วมมือในการเกบ็คืนหลอดฟลอูอเรสเซนส์
      เป็นสญัลกัษณ์ (สาํหรับรายชื�อร้านที�ใหค้วามร่วมมือกรุณาดูตามตารางดา้นขวา)  
      ขอใหน้าํมาที�ร้านที�ใหค้วามร่วมมือภายในเวลาเปิดใหบ้ริการ และส่งมอบใหแ้ก่พนกังานของร้านโดยตรง
สาขาของที�ทาํการเมือง (27 แห่ง)สถานที�ติดต่อ (โนบุซาโตะและชิรากามิ)
     แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่(ชั�น 3 อาคารที�ทาํการเมืองหลงัที�สอง)

กรุณานาํมาในวนัธรรมดา เวลา 8.30 – 17.15 น. และขอใหส่้งมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที�โดยตรง

ขวดแก้ว กระป๋อง ขวดเพท็
ใหเ้ขยา่ลา้งขา้งในดว้ยนํ�าก่อนนาํมา

กระดาษ
แบ่งเป็น “กระดาษหนงัสือพิมพแ์ละใบปลิวแทรก”
“นิตยสารและกระดาษใชแ้ลว้อื�น ๆ”
“ลงักระดาษ” แลว้มดัดว้ยเชือกเป็น
รูปกากบาทก่อนนาํมา

หลอดฟลูออเรสเซนส์
ใส่ในกล่องที�ใส่เมื�อตอนซื�อก่อนนาํมา
โดยระมดัระวงัไม่ใหแ้ตก
(ประมาณไม่เกิน 10 หลอด)

นํ�ามนัประกอบอาหารใช้แล้วที�ทาํจากพชื
เปลี�ยนถ่ายใส่ภาชนะที�สถานที�จดัเกบ็ แลว้นาํภาชนะ
ที�ใส่มากลบั

 ถ่านไฟฉาย
แบตเตอรี�ที�ชาร์จไดแ้ละถ่านกอ้นกระ
ดุมไม่สามารถจดัเกบ็ได้

(เฉพาะสถานที�เกบ็คืนบางแห่งเท่านั�น)

 เศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตดัแต่ง
สาํหรับวธีิทิ�งกรุณาดูหนา้ 8

เครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

 
กรุณาดู “ตารางสถานที�จดัซนัเดยรี์ไซเคิล” (เอกสารประกอบ) ที�แจกจ่ายใหทุ้กเดือนมีนาคมของทุกปีหรือที�โฮมเพจของเมืองนะกะโนะ

หลอดฟลอูอเรสเซนส์แบบตรง หลอดฟลอูอเรสเซนส์แบบเป็นวง หลอดฟลอูอเรสเซนส์
แบบคอมแพกต์

หลอดฟลอูอเรสเซนส์จะไม่สามารถทิ�งที�จุดจดัเกบ็ได้

หลอดไส้

หลอด LED

โกลวแ์ลมพ์

หลอดฟลอูอเรสเซนส์ที�แตกแลว้

วสัดุใหค้วามสวา่ง

ของที�ถกูทิ�งจากสถานประกอบการ

ขยะเผาไม่ได้

ของที�ไม่เขา้ข่าย ระวงัระวงั

(เฉพาะสถานที�เกบ็คืนบางแห่งเท่านั�น)

(เฉพาะสถานที�เกบ็คืนบางแห่งเท่านั�น)

จึงขอเชิญชวนทุกท่านใชบ้ริการเวลาไปจบัจ่ายซื�อของ

จุดเกบ็
คืน

ห
ลอดฟ

ลูออเรส
เซ

น
ส์

 และเครื�องใชไ้ฟ
ฟ้

าใน
ครัวเรือน

�
(ของที่ใชเพื่อประกอบธุรกิจการคาไมสามารถทิ้งได)

�

�







ระวัง

� 

เอาถานออก

อยาลืมลบ
ขอมูลออก !

* เอาแบตเตอรี่ออก

เอานํ�ามนัก๊าดออกใหห้มด

  โฮคุชิงเด็งขิโชไค 233-0241 

36 โชเอเด็งข ิ 234-2711 ไดซาง (ยานากิมะฉิ)

38 ชิโมดะเด็งข ิ 232-6547 มิวะโยง

  เทคคุนิคุสึ-คิตาโนะ 235-1211 มิวะฮะชิ

  ยานากิซาวะเด็งข ิ 233-0533 มิวะฮะชิ

  ซางไอโชไค 241-2802 ไดนิ (อุเอะมัตสุ)

42 เด็งเคียว 244-4314 ไดนิ (อุเอะมัตสุ)

  โอบินาตะเด็งขิโชไค 241-2292 มิวะคิว

  วาดะเด็งขะเซนเตอร ์ 243-3389 โคมะคิ (ฮิระบายาชิ)

   243-5449 โคมะคิ (ฮิงะชิวาดะ)

 48 ไดยะเด็งข ิ 244-5950 โคมะคิ (ฮิงะชิวาดะ)

49 เด็งขิโด 244-3662 อะซาฮิ (คิตะโอวาริเบะ)

  ไลฟ์เฮลเปอร์อิชิบาชิ 243-7455 โยชิดะโกะ

52 ฟาสต์เด็งข ิ 259-9374 วาคะสึขิดันฉิ

53 วาคะสึขิเด็งขิ 241-3560 วาคะสึขิดันฉิ

  มิโตะเด็งขะเซนเตอร ์ 241-0198 วาคะสึขิ (โทคุมะ)

  สเต็ปอินฉิมุระ 241-6185 วาคะสึขิ (โทคุมะ)

  คุโบตะเด็งขิเซอร์วิส 296-3111 อะซาฮิ (คิตะโบริ)

59 คุโบตะเด็งขิ-โยชิดะ 243-3855 โยชิดะโยง

60 ทะคะโทโชไค 296-9402 นากานุมะ (โอมะฉิ)

61 E L คอนพาสไทโย 295-5880 ยานากิฮาระ

  ฮานาโอขะเด็งข ิ 244-6887 ยานากิฮาระ (มุระยามะ)

  MJD โคมะมุระ 282-3530 วะคะโฮะ (วะตะอุฉิ)

 1 ยามาโตะยะโชเทน 256-2034 คินะสะ

 2 วาดะเด็งขะเซอร์วิส 254-2088             โทะคะคุชิ (โทโยโอขะ)

 3 โอตะเด็งขะเซนเตอร ์ 226-8727 อะโมริ (โคะอิฉิ)

  เด็งขะโนะซังเคียว 228-2787 อะโมริ (ซะชิเดะ)

  ฟุตะบะเด็งขิโชไค 226-5487 อะโมริ (ซะชิเดะ)

  คิตะซาว่าเด็งข ิ 227-8464 ไดโกะ (นะคะโกะโฉะ)

 11 ทะนะคะเด็งข ิ 227-2223 เซริตะ (คุริตะ)

 13 เด็งขะโนะพานาไลฟ-เซรีตะ                      228-6149 เซริตะ (คุริตะ)

  ยุโมโตะเด็งขิเท็ง 221-4465 เซริตะ (ฮิทสึเมะ)

  ซะคะอิคะเด็ง 226-7622 เซริตะ (มินะมิมะตะ)

 18 โทเอเด็งข ิ 227-1088 เซริตะ (นานาเสะ)

 20  227-3409 เซริตะ (วาคะสะโตะ)

 21  247-8217 โยชิดะ (นาคะโกเอะ)

  

 

 

 26 ซูซูกิเด็งเกียว 234-3628 ไดโยง (อะกะตะมะฉิ)

 29 โนะมาตะเด็งข ิ 243-3297 ยานากิฮาระ

 30 อิโบริเด็งขิโชไค 232-0377 

  อะโอคิเรดิโอเท็ง 232-4623 ไดนิ (ฮิงะชิมะฉิ)

 32 นะกะโนะเด็งขะเซอร์วิส 232-3482 ไดนิ (มิวานานะ)

33 โจโทเด็งข ิ 234-1484 ไดนิ (อุเอะมัตสุ)

  โคเด็งชะ 241-0001 อะสะคะวะ (คะกุระบะฉิ)

เลขที� ชื�อร้าน หมายเลขโทรศพัท์ เขต เลขที� ชื�อร้าน หมายเลขโทรศพัท์ เขต เลขที� ชื�อร้าน หมายเลขโทรศพัท์ เขต  

  

70 อะมายะเด็งข ิ 284-2840 โคโฮคุ (ทันบะจิมะ)

  นาคาซาวะเด็งข ิ 284-5771 

73 อะโอคิเรดิโอเท็ง 284-4182 

  เด็งขิโนะนากาตะ 291-1955 คะวะนะกะจิมะ (ฮาระ)

75 ซูซูกิเด็งขะเซอร์วิส 284-1312 

77 คะสึกะเด็งขิ 278-3733 มัตสุชิโระ (โทโยซะคะ)

78 นาคามุระเด็งเกียวชะ 278-2684 มัตสุชิโระ (มัตสุชิโระ)

  มารุยามะเด็งข ิ 292-2349 ชิโนะโนะอิ (โอคะดะ)

  ฮิโนเดะเด็งข ิ 292-1683 ชิโนะโนะอิ (ทะคะดะ)

  มิยะซาวะเด็งข ิ 293-2605 ชิโนะโนะอิ (คัทเซ็นโจ)

  โอคิสึเด็งขิเซอร์วิส 293-3733 ชิโนะโนะอิ (โอนเบะกาวะ)

  บุงขะเด็งข ิ 292-0542 ชิโนะโนะอิ (ทะคะดะ)

  โอคาวะโชไค 257-2153 โทะโยะโนะ (โทะโยะโนะ)

87 โอคาวะยะ 257-2189 โทะโยะโนะ (โทะโยะโนะ)

88 มัตสุซาวะเด็งข ิ 257-2802 โทะโยะโนะ (คะนิซาวะ)

  มัตสุคิเด็งข ิ 274-5412  โคโฮคุ (คิตะฮิกาโนะ) 

90 ชิมิสุ เด็งข ิ 262-2314 

91  ซันเคียวเด็งขิ สาขาชินมาจิ  262-3332 

92  ชินเอะสึเด็งข ิ 262-2167 

  โคโฮคุ เด็นคะโด 285-0606  โคโฮคุ (โอสึกะ)

(หมายเลข = หมายเลขที�ขึ�นทะเบียน)

89

93

85

83

82

81

80

86

69

72

74

62

64

58

54

55

50

47

46

44

41

40

39

35

31

34

17

15

10

9

8

ฮัตโตริเด็งขิโชไค-วาคะสะโตะ

เด็งขะโนะวะโคนาคะโนะขะเด็ง 

ฮัตโตริเด็งขิโชไค-นาคะโกเอะ

ไดโยง (มินามิอากาตะมะฉิ)

ไดซาง (ฮิงะชิสึรุกะ)

คะวะนะกะจิมะ (คะมิฮิกาโนะ)

 ชินชู ชินมาจิ (คามิโจ)

ชินชู ชินมาจิ (ชินมาจิ)

ชินชู ชินมาจิ (ชินมาจิ)

คะวะนะกะจิมะ (คะมิฮิกาโนะ)

คะวะนะกะจิมะ (คะมิฮิกาโนะ)

รายการของที่เขาขาย

รายการของที่ไมสามารถเก็บคืนได

สถานที่เก็บคืน

การเก็บคืนเครื่องใชไฟฟาในบานสําหรับในครัวเรือนที่ใชงานแลว (ตั้งแตป 2558)

ของที่จัดเก็บที่สถานที่นอกเหนือจากจุดจัดเก็บ

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่หรือไฟฟ้า และตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
เป็นของที่เคยใช้งานในครัวเรือนและไม่ได้ใช้งานแล้ว 

ไม่เกินประมาณ 1 เมตร x 50 เซนติเมตร x 50 เซนติเมตร
 สามารถยกคนเดียวได้ (หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

รายการของที่เป็นไปตามกฎหมายรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า)
อุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ลบข้อมูลส่วนตัวออกหรืออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ถอดอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอกออก
ของที่ยังไม่ได้นำถ่าน แบตเตอรี่ หลอดฟลูออเรสเซนส์ หลอดไฟ กระป๋องแก๊ส น้ำมันก๊าด คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ออก
ของที่มีไม้และผ้าปนอยู่เป็นจำนวนมาก (โตะโคตะสึ พรมไฟฟ้า ลำโพงไม้ เป็นต้น)
ของที่ถอดแยกออกจากกันหรือมีเพียงแค่ชิ้นส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น 
ของที่มีฟลูออโรคาร์บอนและน้ำมันเจือปน (อุปกรณ์ลดความชื้น หรือเครื่องทำความร้อนชนิดเติมน้ำมัน เป็นต้น)

: อุปกรณ์ที่อาจมีข้อมูลส่วนตัวรวมอยู่เช่น โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ กรุณาลบข้อมูลส่วนตัวออกด้วยความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
: อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก เช่น เมมโมรี่การ์ดสำหรับเก็บข้อมูลก็เช่นกัน ขอให้ดึงออกด้วย
: กรุณานำมาทิ้งโดยไม่ต้องใส่ถุงพลาสติดและลังกระดาษ (เนื่องจากเป็นการเก็บคืนแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์ขยะขนาดใหญ่)
: กรณีที่จำนวนที่นำมาเก็บคืนมีมากจนไม่คิดว่าเป็นปริมาณของที่ใช้ภายในครัวเรือนอาจถูกปฏิเสธการเก็บคืนก็ได้ 
  (ประมาณ : รายการของชนิดเดียวกันประมาณ 5 เครื่อง)

ร้านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บคืนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน กรุณาดูรายชื่อร้านดังต่อไปนี้

กรุณาดูสติ๊กเกอร์ร้านในเมืองที่ให้ความร่วมมือในการเก็บคืนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ขอให้นำมาที่ร้านที่ให้ความร่วมมือภายในเวลาเปิดให้บริการ 
และส่งมอบให้แก่พนักงานของร้านโดยตรง

ตัวอย่าง : โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ วิทยุ กล้อง กล้องวิดีโอ DVD เครื่องบันทึก เครื่อง
เล่นวิดีโอ เครื่องเล่น CD/MD เครื่องเล่นเพลงพกพา DAP คอมพิวเตอร ์จอมอนิเตอร์
สำหรับคอมพิวเตอร ์เครื่องพิมพ ์เครื่องคิดเลข หม้อหุงข้าว ไดร์เป่าผม หลอดไฟ 
(ยกเว้นหลอดฟลูออเรสเซนส์และหลอดไส)้ นาฬิกาไฟฟ้า เครื่องเล่นเกม ไมโครเวฟ กา
ต้มน้ำไฟฟ้า เตาไฟฟ้าขนาดเล็ก พัดลม เครื่องดูดฝุ่น เตารีดไฟฟ้า เตาผิงไฟฟ้า พัดลม
ร้อน 

ถอดไส้กรองน้ำมันออก

นำเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ออก 
(นำเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องออกให้หมด)

เก็บคืนที่ซันเดย์รีไซเคิล กรุณาดูรายละเอียดในหน้าซ้ายมือ

รายชื่อร้านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บคืนหลอดฟลูออเรสเซนส์
(หมายเลขที่ล้อมด้วยวงกลมและสาขาที่อยู่ในเส้นแรเงาจะรับเก็บคืนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย)  (ณ เดือนเมษายน 2562)(ต่างอำเภอกด : ���)

�

23 โอคุมุระซางเกียว 226-7184 ไดโกะ (มินามิอิฉิโด)

24 อุเอโนะคะเด็ง 243-1147 อาซาฮิ (คิตะนากะอิเคะ)

ซูซูกิเด็งขิ                                    285-2426             โคโฮคุ (ทะมะขิ)
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ของที�จดัเกบ็ที�สถานที�นอกเหนือจากจุดจดัเกบ็

ซ
นั

เดยร์ีไซ
เคิล / จุดเกบ็

คืน
ห

ลอดฟ
ลอูอเรส

เซ
น

ส์
 

ซันเดยรีไซเคิล
เราไดข้อยมืสถานที�มุมหนึ�งในที�จอดรถ เช่น ซูเปอร์มาร์เกต็ เพื�อทาํเป็นจุดเกบ็คืนทรัพยากร “ซนัเดยรี์ไซเคิล”

เวลาจดัเกบ็

รายการของที�เกบ็คืน

สถานที�เกบ็คืน

รายการของที�เขา้ข่าย

สถานที�เกบ็คืนและวนัที�เกบ็คืน

ตั�งแต่ 10.00 น. ถึง 13.00 น. (จดัเวลาเดียวกนัทุกสถานที�)

ระวงั

ระวงั  หลอดฟลอูอเรสเซนส์ที�แตกแลว้ ใหน้าํไปทิ�งที�จุดเกบ็ตามวนัที�ทิ�ง “ขยะเผาไม่ได”้

ระวงั  หากเป็นไปไดก้รุณาใส่ในกล่องหรือถุงที�ไดเ้มื�อซื�อ โดยระวงัไม่ใหแ้ตก

 กรุณาอยา่วางทิ�งไวน้อกเวลาจดัเกบ็

เราไม่จดัเกบ็ของจากสถานประกอบการ

อาจมีการเปลี�ยนแปลงสถานที�จดัเกบ็หรือรายการของที�จดัเกบ็
 

จุดเกบ็คืนหลอดฟลอูอเรสเซนส์ (นอกเหนือจากซนัเดยรี์ไซเคิล)

หลอดฟลอูอเรสเซนส์ใหน้าํไปคืนที�จุดเกบ็คืนเพื�อทาํการรีไซเคิล

 

ร้านที�ใหค้วามร่วมมือในการเกบ็คืนหลอดฟลอูอเรสเซนส์  
      กรุณาดูสติ�กเกอร์ร้านที�ใหค้วามร่วมมือในการเกบ็คืนหลอดฟลอูอเรสเซนส์
      เป็นสญัลกัษณ์ (สาํหรับรายชื�อร้านที�ใหค้วามร่วมมือกรุณาดูตามตารางดา้นขวา)  
      ขอใหน้าํมาที�ร้านที�ใหค้วามร่วมมือภายในเวลาเปิดใหบ้ริการ และส่งมอบใหแ้ก่พนกังานของร้านโดยตรง
สาขาของที�ทาํการเมือง (27 แห่ง)สถานที�ติดต่อ (โนบุซาโตะและชิรากามิ)
     แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่(ชั�น 3 อาคารที�ทาํการเมืองหลงัที�สอง)

กรุณานาํมาในวนัธรรมดา เวลา 8.30 – 17.15 น. และขอใหส่้งมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที�โดยตรง

ขวดแก้ว กระป๋อง ขวดเพท็
ใหเ้ขยา่ลา้งขา้งในดว้ยนํ�าก่อนนาํมา

กระดาษ
แบ่งเป็น “กระดาษหนงัสือพิมพแ์ละใบปลิวแทรก”
“นิตยสารและกระดาษใชแ้ลว้อื�น ๆ”
“ลงักระดาษ” แลว้มดัดว้ยเชือกเป็น
รูปกากบาทก่อนนาํมา

หลอดฟลูออเรสเซนส์
ใส่ในกล่องที�ใส่เมื�อตอนซื�อก่อนนาํมา
โดยระมดัระวงัไม่ใหแ้ตก
(ประมาณไม่เกิน 10 หลอด)

นํ�ามนัประกอบอาหารใช้แล้วที�ทาํจากพชื
เปลี�ยนถ่ายใส่ภาชนะที�สถานที�จดัเกบ็ แลว้นาํภาชนะ
ที�ใส่มากลบั

 ถ่านไฟฉาย
แบตเตอรี�ที�ชาร์จไดแ้ละถ่านกอ้นกระ
ดุมไม่สามารถจดัเกบ็ได้

(เฉพาะสถานที�เกบ็คืนบางแห่งเท่านั�น)

 เศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตดัแต่ง
สาํหรับวธีิทิ�งกรุณาดูหนา้ 8

เครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

 
กรุณาดู “ตารางสถานที�จดัซนัเดยรี์ไซเคิล” (เอกสารประกอบ) ที�แจกจ่ายใหทุ้กเดือนมีนาคมของทุกปีหรือที�โฮมเพจของเมืองนะกะโนะ

หลอดฟลอูอเรสเซนส์แบบตรง หลอดฟลอูอเรสเซนส์แบบเป็นวง หลอดฟลอูอเรสเซนส์
แบบคอมแพกต์

หลอดฟลอูอเรสเซนส์จะไม่สามารถทิ�งที�จุดจดัเกบ็ได้

หลอดไส้

หลอด LED

โกลวแ์ลมพ์

หลอดฟลอูอเรสเซนส์ที�แตกแลว้

วสัดุใหค้วามสวา่ง

ของที�ถกูทิ�งจากสถานประกอบการ

ขยะเผาไม่ได้

ของที�ไม่เขา้ข่าย ระวงัระวงั

(เฉพาะสถานที�เกบ็คืนบางแห่งเท่านั�น)

(เฉพาะสถานที�เกบ็คืนบางแห่งเท่านั�น)

จึงขอเชิญชวนทุกท่านใชบ้ริการเวลาไปจบัจ่ายซื�อของ

จุดเกบ็
คืน

ห
ลอดฟ

ลูออเรส
เซ

น
ส์

 และเครื�องใชไ้ฟ
ฟ้

าใน
ครัวเรือน

�
(ของที่ใชเพื่อประกอบธุรกิจการคาไมสามารถทิ้งได)

�

�







ระวัง

� 

เอาถานออก

อยาลืมลบ
ขอมูลออก !

* เอาแบตเตอรี่ออก

เอานํ�ามนัก๊าดออกใหห้มด

  โฮคุชิงเด็งขิโชไค 233-0241 

36 โชเอเด็งข ิ 234-2711 ไดซาง (ยานากิมะฉิ)

38 ชิโมดะเด็งข ิ 232-6547 มิวะโยง

  เทคคุนิคุสึ-คิตาโนะ 235-1211 มิวะฮะชิ

  ยานากิซาวะเด็งข ิ 233-0533 มิวะฮะชิ

  ซางไอโชไค 241-2802 ไดนิ (อุเอะมัตสุ)

42 เด็งเคียว 244-4314 ไดนิ (อุเอะมัตสุ)

  โอบินาตะเด็งขิโชไค 241-2292 มิวะคิว

  วาดะเด็งขะเซนเตอร ์ 243-3389 โคมะคิ (ฮิระบายาชิ)

   243-5449 โคมะคิ (ฮิงะชิวาดะ)

 48 ไดยะเด็งข ิ 244-5950 โคมะคิ (ฮิงะชิวาดะ)

49 เด็งขิโด 244-3662 อะซาฮิ (คิตะโอวาริเบะ)

  ไลฟ์เฮลเปอร์อิชิบาชิ 243-7455 โยชิดะโกะ

52 ฟาสต์เด็งข ิ 259-9374 วาคะสึขิดันฉิ

53 วาคะสึขิเด็งขิ 241-3560 วาคะสึขิดันฉิ

  มิโตะเด็งขะเซนเตอร ์ 241-0198 วาคะสึขิ (โทคุมะ)

  สเต็ปอินฉิมุระ 241-6185 วาคะสึขิ (โทคุมะ)

  คุโบตะเด็งขิเซอร์วิส 296-3111 อะซาฮิ (คิตะโบริ)

59 คุโบตะเด็งขิ-โยชิดะ 243-3855 โยชิดะโยง

60 ทะคะโทโชไค 296-9402 นากานุมะ (โอมะฉิ)

61 E L คอนพาสไทโย 295-5880 ยานากิฮาระ

  ฮานาโอขะเด็งข ิ 244-6887 ยานากิฮาระ (มุระยามะ)

  MJD โคมะมุระ 282-3530 วะคะโฮะ (วะตะอุฉิ)

 1 ยามาโตะยะโชเทน 256-2034 คินะสะ

 2 วาดะเด็งขะเซอร์วิส 254-2088             โทะคะคุชิ (โทโยโอขะ)

 3 โอตะเด็งขะเซนเตอร ์ 226-8727 อะโมริ (โคะอิฉิ)

  เด็งขะโนะซังเคียว 228-2787 อะโมริ (ซะชิเดะ)

  ฟุตะบะเด็งขิโชไค 226-5487 อะโมริ (ซะชิเดะ)

  คิตะซาว่าเด็งข ิ 227-8464 ไดโกะ (นะคะโกะโฉะ)

 11 ทะนะคะเด็งขิ 227-2223 เซริตะ (คุริตะ)

 13 เด็งขะโนะพานาไลฟ-เซรีตะ                      228-6149 เซริตะ (คุริตะ)

  ยุโมโตะเด็งขิเท็ง 221-4465 เซริตะ (ฮิทสึเมะ)

  ซะคะอิคะเด็ง 226-7622 เซริตะ (มินะมิมะตะ)

 18 โทเอเด็งข ิ 227-1088 เซริตะ (นานาเสะ)

 20  227-3409 เซริตะ (วาคะสะโตะ)

 21  247-8217 โยชิดะ (นาคะโกเอะ)

  

 

 

 26 ซูซูกิเด็งเกียว 234-3628 ไดโยง (อะกะตะมะฉิ)

 29 โนะมาตะเด็งข ิ 243-3297 ยานากิฮาระ

 30 อิโบริเด็งขิโชไค 232-0377 

  อะโอคิเรดิโอเท็ง 232-4623 ไดนิ (ฮิงะชิมะฉิ)

 32 นะกะโนะเด็งขะเซอร์วิส 232-3482 ไดนิ (มิวานานะ)

33 โจโทเด็งข ิ 234-1484 ไดนิ (อุเอะมัตสุ)

  โคเด็งชะ 241-0001 อะสะคะวะ (คะกุระบะฉิ)

เลขที� ชื�อร้าน หมายเลขโทรศพัท์ เขต เลขที� ชื�อร้าน หมายเลขโทรศพัท์ เขต เลขที� ชื�อร้าน หมายเลขโทรศพัท์ เขต  

  

70 อะมายะเด็งข ิ 284-2840 โคโฮคุ (ทันบะจิมะ)

  นาคาซาวะเด็งข ิ 284-5771 

73 อะโอคิเรดิโอเท็ง 284-4182 

  เด็งขิโนะนากาตะ 291-1955 คะวะนะกะจิมะ (ฮาระ)

75 ซูซูกิเด็งขะเซอร์วิส 284-1312 

77 คะสึกะเด็งขิ 278-3733 มัตสุชิโระ (โทโยซะคะ)

78 นาคามุระเด็งเกียวชะ 278-2684 มัตสุชิโระ (มัตสุชิโระ)

  มารุยามะเด็งข ิ 292-2349 ชิโนะโนะอิ (โอคะดะ)

  ฮิโนเดะเด็งข ิ 292-1683 ชิโนะโนะอิ (ทะคะดะ)

  มิยะซาวะเด็งข ิ 293-2605 ชิโนะโนะอิ (คัทเซ็นโจ)

  โอคิสึเด็งขิเซอร์วิส 293-3733 ชิโนะโนะอิ (โอนเบะกาวะ)

  บุงขะเด็งข ิ 292-0542 ชิโนะโนะอิ (ทะคะดะ)

  โอคาวะโชไค 257-2153 โทะโยะโนะ (โทะโยะโนะ)

87 โอคาวะยะ 257-2189 โทะโยะโนะ (โทะโยะโนะ)

88 มัตสุซาวะเด็งข ิ 257-2802 โทะโยะโนะ (คะนิซาวะ)

  มัตสุคิเด็งข ิ 274-5412  โคโฮคุ (คิตะฮิกาโนะ) 

90 ชิมิสุ เด็งข ิ 262-2314 

91  ซันเคียวเด็งขิ สาขาชินมาจิ  262-3332 

92  ชินเอะสึเด็งข ิ 262-2167 

  โคโฮคุ เด็นคะโด 285-0606  โคโฮคุ (โอสึกะ)

(หมายเลข = หมายเลขที�ขึ�นทะเบียน)

89

93

85

83

82

81

80

86

69

72

74

62

64

58

54

55

50

47

46

44

41

40

39

35

31

34

17

15

10

9

8

ฮัตโตริเด็งขิโชไค-วาคะสะโตะ

เด็งขะโนะวะโคนาคะโนะขะเด็ง 

ฮัตโตริเด็งขิโชไค-นาคะโกเอะ

ไดโยง (มินามิอากาตะมะฉิ)

ไดซาง (ฮิงะชิสึรุกะ)

คะวะนะกะจิมะ (คะมิฮิกาโนะ)

 ชินชู ชินมาจิ (คามิโจ)

ชินชู ชินมาจิ (ชินมาจิ)

ชินชู ชินมาจิ (ชินมาจิ)

คะวะนะกะจิมะ (คะมิฮิกาโนะ)

คะวะนะกะจิมะ (คะมิฮิกาโนะ)

รายการของที่เขาขาย

รายการของที่ไมสามารถเก็บคืนได

สถานที่เก็บคืน

การเก็บคืนเครื่องใชไฟฟาในบานสําหรับในครัวเรือนที่ใชงานแลว (ตั้งแตป 2558)

ของที่จัดเก็บที่สถานที่นอกเหนือจากจุดจัดเก็บ

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่หรือไฟฟ้า และตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
เป็นของที่เคยใช้งานในครัวเรือนและไม่ได้ใช้งานแล้ว 

ไม่เกินประมาณ 1 เมตร x 50 เซนติเมตร x 50 เซนติเมตร
 สามารถยกคนเดียวได้ (หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

รายการของที่เป็นไปตามกฎหมายรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า)
อุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ลบข้อมูลส่วนตัวออกหรืออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ถอดอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอกออก
ของที่ยังไม่ได้นำถ่าน แบตเตอรี่ หลอดฟลูออเรสเซนส์ หลอดไฟ กระป๋องแก๊ส น้ำมันก๊าด คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ออก
ของที่มีไม้และผ้าปนอยู่เป็นจำนวนมาก (โตะโคตะสึ พรมไฟฟ้า ลำโพงไม้ เป็นต้น)
ของที่ถอดแยกออกจากกันหรือมีเพียงแค่ชิ้นส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น 
ของที่มีฟลูออโรคาร์บอนและน้ำมันเจือปน (อุปกรณ์ลดความชื้น หรือเครื่องทำความร้อนชนิดเติมน้ำมัน เป็นต้น)

: อุปกรณ์ที่อาจมีข้อมูลส่วนตัวรวมอยู่เช่น โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ กรุณาลบข้อมูลส่วนตัวออกด้วยความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
: อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก เช่น เมมโมรี่การ์ดสำหรับเก็บข้อมูลก็เช่นกัน ขอให้ดึงออกด้วย
: กรุณานำมาทิ้งโดยไม่ต้องใส่ถุงพลาสติดและลังกระดาษ (เนื่องจากเป็นการเก็บคืนแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์ขยะขนาดใหญ่)
: กรณีที่จำนวนที่นำมาเก็บคืนมีมากจนไม่คิดว่าเป็นปริมาณของที่ใช้ภายในครัวเรือนอาจถูกปฏิเสธการเก็บคืนก็ได้ 
  (ประมาณ : รายการของชนิดเดียวกันประมาณ 5 เครื่อง)

ร้านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บคืนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน กรุณาดูรายชื่อร้านดังต่อไปนี้

กรุณาดูสติ๊กเกอร์ร้านในเมืองที่ให้ความร่วมมือในการเก็บคืนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ขอให้นำมาที่ร้านที่ให้ความร่วมมือภายในเวลาเปิดให้บริการ 
และส่งมอบให้แก่พนักงานของร้านโดยตรง

ตัวอย่าง : โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ วิทยุ กล้อง กล้องวิดีโอ DVD เครื่องบันทึก เครื่อง
เล่นวิดีโอ เครื่องเล่น CD/MD เครื่องเล่นเพลงพกพา DAP คอมพิวเตอร ์จอมอนิเตอร์
สำหรับคอมพิวเตอร ์เครื่องพิมพ ์เครื่องคิดเลข หม้อหุงข้าว ไดร์เป่าผม หลอดไฟ 
(ยกเว้นหลอดฟลูออเรสเซนส์และหลอดไส)้ นาฬิกาไฟฟ้า เครื่องเล่นเกม ไมโครเวฟ กา
ต้มน้ำไฟฟ้า เตาไฟฟ้าขนาดเล็ก พัดลม เครื่องดูดฝุ่น เตารีดไฟฟ้า เตาผิงไฟฟ้า พัดลม
ร้อน 

ถอดไส้กรองน้ำมันออก

นำเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ออก 
(นำเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องออกให้หมด)

เก็บคืนที่ซันเดย์รีไซเคิล กรุณาดูรายละเอียดในหน้าซ้ายมือ

รายชื่อร้านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บคืนหลอดฟลูออเรสเซนส์
(หมายเลขที่ล้อมด้วยวงกลมและสาขาที่อยู่ในเส้นแรเงาจะรับเก็บคืนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย)  (ณ เดือนเมษายน 2562)(ต่างอำเภอกด : ���)

�

23 โอคุมุระซางเกียว 226-7184 ไดโกะ (มินามิอิฉิโด)

24 อุเอโนะคะเด็ง 243-1147 อาซาฮิ (คิตะนากะอิเคะ)

ซูซูกิเด็งข ิ                                   285-2426             โคโฮคุ (ทะมะขิ)
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ของทีจ่ดัเกบ็ทีส่ถานทีน่อกเหนือจากจุดจดัเกบ็

 การน�ามาท่ีศูนยรั์กษาความสะอาดเมืองนะกะโนะโดยตรง 

ส�าหรับขยะจ�านวนมากท่ีเกิดจากการยา้ยบา้นหรือการท�าความสะอาด หรือขยะขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถท้ิงท่ีจุดจดัเกบ็ได ้(เช่น เคร่ืองเรือน
ขนาดใหญ่) ใหน้�าไปไวท่ี้ศูนยรั์กษาความสะอาดโดยตรง หรือวา่จา้ง / ร้องขอใหผู้ป้ระกอบการจดัเกบ็และขนส่งของเสียทัว่ไปท่ีไดรั้บอนุญาตหรือ
ศูนยรั์กษาความสะอาดไปจดัเกบ็ให ้
*ส�าหรับผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุญาต ขอใหดู้ท่ีโฮมเพจหรือดูท่ีสมุดหนา้เหลือง

*ส�าหรับจ�าพวกเศษก่ิงไมแ้ละใบไมท่ี้เกิดจากการตดัแต่ง จะรับของท่ีน�ามาดว้ยตวัเองโดยตรง

ขอใหดู้หนา้ 8 เก่ียวกบัความยาวของก่ิงและขนาดของก่ิงท่ีสามารถท้ิงได ้ หากไม่ตรงตามขอ้ก�าหนด

อาจไม่รับท้ิง

*ผูป้ระกอบการบางรายอาจไม่รับท้ิงเศษก่ิงไมแ้ละใบไมท่ี้เกิดจากการตดัแต่ง

ปรับปรุงเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562

การแบ่งประเภท ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ

ขยะเผาได้  160 เยนต่อขยะ 10 กิโลกรัม

ขยะเผาไม่ได้  170 เยนต่อขยะ 10 กิโลกรัม

ทรัพยากร

หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากพลาสติก,
กระดาษ, กระป๋อง, ขวดแก้ว, ขวดเพ็ท

30 เยนต่อขยะ 10 กิโลกรัม

จ�าพวกเศษกิ่งไม้และใบไม้ที่เกิดจากการตัดแต่ง(*) ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมจดัการจดัเกบ็ขยะของเมือง (ปรับปรุงเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562)
การแบ่งประเภท ค่าธรรมเนียม

ไม่เกินรถขนาด 2 ตัน 1 คัน 25,800 เยน

ไม่เกินรถขนาด 2 ตัน 1/2 คัน 16,300 เยน

ไม่เกินรถขนาด 2 ตัน 1/4 คัน 11,600 เยน

*กรุณาขนไปยงัท่ีท่ีรถจดัเกบ็สามารถเขา้ไปรับไดส้ะดวก
*รวมค่าขนจดัเกบ็และค่าจดัการขยะ

สหภาพในภูมิภาคนะกะโนะ “ศูนยพ์ลงังานส่ิงแวดลอ้มนะกะโนะ”

2-27-1 มตัสึโอกะ จงัหวดันะกะโนะ
 026-222-5301

“ศูนย์รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ”

 (ศูนยรั์กษาความสะอาดเมืองนะกะโนะเก่า)
2-42-1 มตัสึโอกะ จงัหวดันะกะโนะ

 026-221-5316

uขยะนอกเหนือจากขยะเผาได้

คดัแยกเช่นเดียวกบัการท้ิงท่ีจุดจดัเกบ็ โดยใส่ถุงใสหรือ
ถุงก่ึงใส แลว้มดัดว้ยเชือกก่อนท้ิง ส�าหรับของขนาด
ใหญ่ท่ีไม่สามารถใส่ถุงได ้ใหน้�าไปท้ิงทั้งอยา่งนั้น

lการแยกเผา (เผาแยกต่างหาก) ถูกยกเลิกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562

lการเผาขยะทัว่ไป (ขยะเผาไดจ้ดัการท่ีเตาเผาขยะ) รับจดัการท่ี “ศูนยพ์ลงังานส่ิงแวดลอ้มนะกะโนะ”

ค่าธรรมเนียมการจดัการ : 160 เยนทุกๆ 10 กิโลกรัม

ศูนย์รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ (ศูนย์รักษาความสะอาดเก่า)

026-221-5316
สหภาพในภูมภิาคนะกะโนะ “ศูนย์พลงังานส่ิงแวดล้อมนะกะโนะ”
(ติดต่อสอบถามเร่ืองศูนยก์ารจดัการ   026-221-5301)

สถานทีน่�าไปทิง้

เวลารับ

กรุณาดูแผนท่ีในหนา้ขวามือ

วนัธรรมดา........... 8.30 – 11.30 13.00 – 16.30 น.   วนัเสาร์ ............... 8.30 – 11.30 (หยดุช่วงบ่าย)

l หยดุวนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์มีการหยดุในช่วงตรวจสอบระบบและช่วงปีใหม่ดว้ย

ว่าจา้งผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุญาต →โดยขอใหป้รึกษากบัผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บ

อนุญาตโดยตรง

ร้องขอไปท่ีเมือง  → ตอ้งจองก่อน

ติดต่อไปท่ีศูนยรี์ไซเคิลเมืองนะกะโนะ   026-221-5316

กรณีท่ีสุนขัหรือแมวเสียชีวติอยูต่ามทอ้งถนน ขอใหส้อบถามไปยงัศูนยรี์ไซเคิลเมืองนะกะโนะ (  026-221-5316)

*ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นตน้ไป การด�าเนินการจดัการขยะเผาได้
จะเปล่ียนจากเมืองนะกะโนะมาเป็นสหภาพในภูมิภาคนะกะโนะ

ขยะเผาไม่ได้

ขยะเผาได้

ลอ้ยางรถยนต ์(โลหะ อลูมิเนียม) โซ่ลอ้ยางรถยนต ์(โลหะ) แจ๊ค (ยกเวน้แบบไฮดรอลิค)

รูฟแคริเออร์ (ไม่เกิน 1.8 เมตร) รถลอ้เดียว (ส�าหรับขนของในครัวเรือน)

เคร่ืองตดัหญา้ (ไม่เกิน 1.8 เมตร) เล่ือย บนัได (ท�าจากเหลก็ อลูมิเนียม ไม่เกิน 3 เมตร)

พลัว่ คอ้น (ขนาดใหญ่) เคร่ืองตม้น�้า (ไม่เกิน 1.8 เมตร) เคร่ืองลา้งจาน (ขนาดใหญ่)

อ่างอาบน�้า โถสุขภณัฑ ์(เซรามิก) เส่ือ ท่อเหลก็ แกนเหลก็ แผน่เหลก็ เสาเหลก็ (ไม่เกิน 1.8 เมตร)

ดมัเบลเหลก็ ดมัเบล ร้ัว (ไม่เกิน 1.8 เมตร) ถงัเหลก็ (ขนาด 200 ลิตร โดยใหเ้อาของขา้งในออก)

จกัรแบบใชเ้ทา้เหยยีบ ออร์แกน เปียโนไฟฟ้า (ของท่ีมีขนาดใหญ่เกินกวา่ท่ีก�าหนดจะรับจดัเกบ็ท่ีสตอ๊คยาร์ด) โตะ๊ปิงปอง พินโบวล่ิ์ง เป็นตน้

เส่ือทาทามิ วนัละ (1 คร้ัง สูงสุด 16 แผน่) เฟอร์นิเจอร์ (ขนาดใหญ่) เป็นตน้

lกรุณาอยา่ใชถุ้งขยะท่ีก�าหนดหรือติดสต๊ิกเกอร์ขยะขนาดใหญ่

lกรุณาอยา่ใส่ถุงท่ีไม่สามารถตรวจสอบส่ิงท่ีอยูข่า้งในไดห้รือลงักระดาษ 

ขยะเผาไม่ได้ หีบห่อและ 

บรรจุภัณฑ์พลาสติก  กระดาษ  

กระป๋อง  ขวดแก้ว  ขวดเพ็ท เศษกิ่ง 

ไม้และใบไม้ที่เกิดจากการตัดแต่ง 

เป็นต้น

รายการท่ีสามารถท้ิงท่ีจุดจดัเกบ็ได ้   รายการท่ีไม่สามารถท้ิงท่ีจุดจดัเกบ็ไดมี้ดงัต่อไปน้ี (ตวัอยา่ง)

ส�าหรับท่านท่ีมีความประสงค ์ขอใหส้อบถามไปยงัผูป้ระกอบ
การท่ีรับเผาสตัวเ์ล้ียง

<ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ>

วธีิการน�าไปทิง้

กรณทีีไ่ม่สามารถน�ามาด้วยตวัเองได้

รายการท่ีสามารถน�ามาดว้ยตวัเองได ้(ตวัอยา่ง)

การเผาสัตว์เลีย้ง

อ่ืนๆ

ติดต่อสอบถาม

การน
�ามาท

ีศู่น
ย์รักษ

าความสะอาดเมืองน
ะกะโน

ะโดยตรง 

วธีิที ่1 

วธีิที ่2
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 รายการต่อไปน้ีเป็นของท่ีรับท้ิงท่ีสตอ๊คยาร์ด (มีค่าใชจ่้าย)
  กรุณาโทรศพัทม์าจองก่อนล่วงหนา้แลว้ขนไปไวด้ว้ยตนเอง

ไม่สามารถทิง้ทีจุ่ดจดัเกบ็ได้

กระเบ้ืองมุงหลงัคา อิฐ ท่ีตากผา้ คอนกรีตบลอ๊ค เคร่ืองท�าน�้าอุ่น
โซฟาหรือท่ีนอนแบบมีสปริง *1 เตียงไฟฟ้าส�าหรับผูป่้วย รถเขน็ไฟฟ้า
อุปกรณ์เพื่อสุขภาพแบบใชไ้ฟฟ้า จกัรยานไฟฟ้า ออร์แกนไฟฟ้า ออลย์ฮีทเตอร์ 
กอ้นน�้าหนกัส�าหรับทบัท�าผกัดอง (แบบท่ีเคลือบดว้ยพลาสติกท่ีมีขายในทอ้งตลาด)
ยางรถยนต ์(รวมทั้งลอ้) แจ๊คไฮดรอลิค จ�าพวกท่ีป๊ัม ลูกโบวล่ิ์ง เป็นตน้

ของท่ีเมืองไม่สามารถจดัการได้
รายการดงัต่อไปน้ีไม่สามารถน�าไปจดัเกบ็หรือน�าไปท้ิงดว้ยตนเองได้

หิน ทราย ดิน แคลเซียมคลอไรด ์น�้ามนัรถยนต ์น�้ามนัดีเซล
น�้ามนัก๊าด น�้ามนั ถงัดบัเพลิง วสัดุส�าหรับทา วสัดุส�าหรับทาทินเนอร์ 
รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์สกู๊ตเตอร์
เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า แบตเตอร่ี เคร่ืองยนต์
เคร่ืองก�าจดัหิมะ เคร่ืองมือท�าการเกษตร ถงัแก๊ส LP
สารเคมีส�าหรับการเกษตร สารระเบิดได ้สารพิษ
เปียโน ของเหลว ขยะท่ีเกิดจากสถานประกอบการ
(รวมถึงท่ีท�าการเกษตรดว้ย) ของท่ีใหญ่เกินไป
เป็นตน้

น�าไปคืนท่ีร้านท่ีซ้ือมาหรือว่าจา้งให้ผูป้ระกอบการท่ี
รับจดัการโดยเฉพาะ ใหเ้ป็นผูจ้ดัการให้
(มีค่าใชจ่้าย)

การรีไซเคิลถงัดบัเพลิง

น�าไปยงัสถานท่ีจดัเกบ็ท่ีก�าหนด (มีค่าใชจ่้าย) 

สถานท่ีจดัเกบ็ท่ีก�าหนด : บริษทั นาโอะโตมิ โชจิ จ�ากดั 3397-6 มาเมะจิม่า  026-222-1880  (สายหลกั) 026-222-1882(สายตรงถึงแผนกท่ีรับผดิชอบ)

น�าไปท้ิงท่ีจุดรับท่ีก�าหนดโดยตรงหรือร้องขอไปยงัผูรั้บจดัการ (มีค่าใชจ่้าย)

จุดรับท่ีก�าหนด : กรุณาดูท่ี URL ท่ีรับุไวด้า้นล่างหรือติดต่อไปท่ีเมือง (  026-224-7635)

 ร้องขอใหเ้กบ็คืนผา่น “ยแูพค็” ของท่ีท�าการไปรษณีย ์(มีค่าใชจ่้าย)

คอลเซ็นเตอร์: 0120-822-306

ตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้ไป ถงัดบัเพลิงท่ีผลิตในประเทศญ่ีปุ่นจะมีสต๊ิกเกอร์รีไซเคิลติดอยู่

กรณีท่ีไม่มีสต๊ิกเกอร์รีไซเคิลติดอยูจ่ะตอ้งเสียค่าสต๊ิกเกอร์รีไซเคิล

ติดต่อสอบถาม
     ศูนยส่์งเสริมการรีไซเคิลถงัดบัเพลิง  03-5829-6773  (URL) http://www.ferpc.jp

*1 โซฟาหรือท่ีนอนแบบมีสปริง นอกจากจะน�าไปท้ิงท่ีสต๊อคยาร์ดโดยขนไปดว้ยตนเอง  สถานประกอบการท่ีไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัการขนจดัเกบ็ของเสียทัว่ไป กรั็บท้ิง

เช่นกนั (มีค่าใชจ่้าย)

ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุญาต

บริษทั นาโอะโตมิ โชจิ จ�ากดั  026−222−1887

บริษทั ทะคาร่า ชิเก็น ไคฮตัสึ จ�ากดั  0120−030−320

บริษทั อีควอล ซีโร่ จ�ากดั  026−221−8080

ว่าจา้งให้ผูป้ระกอบการท่ีระบุไวด้า้นบนขน จดัเก็บและจดัการให้

โทรศพัทไ์ปแจง้ผูป้ระกอบการท่ีระบุไวด้า้นบนแลว้ขนไปไวด้ว้ยตนเอง

至市街地 ไปโทะโยะโนะ ไปโทะโยะโนะ

R1
8

N

เอม็เวฟ

ไปถนนเคนโชโดริ

นิสเซคิ คะมิเซ็นดะ
แฟมิลี�มาร์ท

ไซกาวะ

ไปอุเอะดะ ไปฮะคุบะ

ศูนย์รีไซเคิลเมืองนะกะโนะ

ศูนย์พลงังานสิ�งแวดล้อมนะกะโนะ
รีไซเคิลพลาซ่า
ขา้งซนัมารีนนะกะโนะ

ซันมารีนนะกะโนะ

ทางเข้า/ออก 
สําหรับทิ�งกิงไม้และใบไม้
ทางเข้า/ออก 
สําหรับทิ�งกิงไม้และใบไม้

ศูนย์รีไซเคิลเมืองนะกะโนะ
ศูนย์พลงังานสิงแวดล้อมนะกะโนะ

ถนนเรียบคลองถนนเรียบคลอง

ศูนย์ทั�งสองแห่งใช้ทางเข้า/ออกร่วมกัน

ไปแยก IC ซุซะกะ-นะกะโนะ ฮิงะชิ

สะพาน
นะกะโนะโอฮะชิ
สะพาน
นะกะโนะโอฮะชิ

ถนนฮิงะชิโดริ 
ถนนฮิงะชิโดริ 

สะพาน
โกะริงโอฮะชิ
สะพาน
โกะริงโอฮะชิ

สะพาน
โอะชิไอบะชิ
สะพาน
โอะชิไอบะชิ

ซนัมารีน
นะกะโนะ
ซนัมารีน
นะกะโนะ

มินะมิมะตะ

ไปสถานีนะกะโนะ

สะพานโกะริงโอฮะชิสะพานโกะริงโอฮะชิ

โมะไตโคขะเคียว

ทางเข้า/
ออก

ทางเข้า/
ออก

ที�ทิ งเศษกิ�งไมแ้ละใบไมที้�เกิด
จากการตดัแต่งอยูฝั่�งตะวนัออก
ของศูนยรี์ไซเคิลเมืองนะกะโนะ

ที�ทิ งเศษกิ�งไมแ้ละใบไมที้�เกิด
จากการตดัแต่งอยูฝั่�งตะวนัออก
ของศูนยรี์ไซเคิลเมืองนะกะโนะ

*

สต๊อคยาร์ด 

ถนนแคบห้ามผา่นถนนแคบห้ามผา่นแฟมิลี�มาร์ท

สต๊อคยาร์ด 
(= สัญลกัษณ์นาํทาง)

ศูนยรี์ไซเคิลเมืองนะกะโนะ

ศูนยพ์ลงังานส่ิงแวดลอ้มนะกะโนะ

รีไซเคิลพลาซ่า    สต๊อคยาร์ด 

แผนที่

ของท่ีเขา้ข่าย

หมายเลขติดต่อ…. ศูนย์รีไซเคิลเมืองนะกะโนะ

                                  026-221-5316

เวลาร ับ ... ว ันธรรมดา 8.30 – 17.15 น. (ยกเว ้นว ันหยดุน ักข ัตฤกษ ์)

จ �านวนคน…ว ันละ 30 คน (ตามล �าด ับกอ่นหล ัง)

สถานท่ี : สต๊อคยาร์ด (ดูแผนท่ีขา้งล่างประกอบ)
               2-23-24 มตัสุโอกะ นะกะโนะ
เวลา : ทุกวนัเสาร์ในสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 
           8.30 – 11.30 น.
ค่าธรรมเนียม : กรุณาช�าระในวนัท่ีน�าของมา

วิธีจอง (ต้องจองล่วงหน้า)

วธีิน�าเขา้ไปท้ิง (ขนไปดว้ยตนเอง)

ไม่สามารถทิง้ทีจุ่ดจดัเกบ็ได้

สติก๊เกอร์รีไซเคลิ

 ของท่ีเมืองไม่สามารถจดัการได้

ของที่เข้าข่าย

วธีิที ่1 

วธีิที ่2 

วธีิที ่1 

วธีิที ่2

วธีิที ่3 
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เกี�ยวกบัชื�อผูผ้ลิต 

ค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิล เป็นตน้

ศนูยต์ั�วรีไซเคิลเครื�องใชไ้ฟฟ้าในบา้น

URL: http://www.rkc.aeha.or.jp

        0120-319-640

เกี�ยวกบัจุดรับของ 

ผูป้ระกอบการขนส่งที�ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดั

เกบ็

ใหติ้ดต่อแผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู่

     026-224-7635

     026-224-5035   

ของท
ี�ผูผ้ลติเกบ็

คนื
และนํ

าไป
รไีซ

เคลิ

การรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟาในบาน

ไม่สามารถทิ�งที�จุดจดัเกบ็ได้

เครื�องปรับอากาศ โทรทศัน ์(แบบบราวนทู์ป แบบ LCD

แบบพลาสมา)
ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่เขง็ เครื�องซกัผา้ เครื�องอบผา้

ขอใหจ้ดัการโดยวธีิใดวธีิหนึ�งต่อไปนี�
วธีิที� 1  :  ขอใหร้้านที�ซื�อมาหรือร้านที�กาํลงัจะไปซื�อเครื�องใหม่มาเปลี�ยนรับไปจดัการให้

วธีิที� 2  :  หลงัจากชาํระค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิล (บอกชื�อผูผ้ลิตและขนาด) ที�ไปรษณียแ์ลว้ นาํไปยงัสถานที�จดัเกบ็ที�กาํหนดดว้ยตนเอง

 หลงัจากชาํระค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิลที�ไปรษณียแ์ลว้ วา่จา้งใหผู้ป้ระกอบการที�ไดรั้บอนุญาตขนไปให้วธีิที� 3  :  

 

*หลงัจากชาํระค่าธรรมเนียมที�ไปรษณีย ์(ยกเวน้ที�ทาํการไปรษณียข์นาดเลก็ “คนัอิ”) แลว้จะไดรั้บ “ตั�วรีไซเคิล”  ขอใหท่้านนาํตั�วนั�นไปยื�นแก่ผูรั้บหรือ
  ผูที้�ท่านวา่จา้งพร้อมกบัเครื�องใชไ้ฟฟ้าที�จะทิ�ง

*กรณีที� 1 และ 3 จะมีค่าใชจ่้ายในการขนเพิ�มเติมจากค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิลดว้ย ขอใหท่้านตรวจสอบจาํนวนเงินกบัผูที้�ท่านวา่จา้ง

กรุณานาํไปยงัจุดรับต่อไปนี�  ขอใหท่้านสอบถามเกี�ยวกบัวนัเวลาเปิดทาํการไปที�จุดรับแต่ละแห่งโดยตรง
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ค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิลจะแตกต่างกนัไปตามผูผ้ลิตแต่ละราย นอกจากนี�  ในการชาํระเงินที�ไปรษณียก์จ็ะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินดว้ย

บ. ฟุคุซะวะซงัเกียว   โทร  026-272-2727
อะเมะโนะมิยะ โออะซะเมืองฉิคุมะ 2060

ถนนเทโบ

ไปนะกะโนะ

tไป
มตัสุ

ชิโระ

ถนนโจชินเอต็สุ จิโดชะโด

เอม็เคเซโค

ชิโนะโนะอิบะชิ

มินะมิ

ชิโนะโนะอิบะชิ

มินะมิ

โคโชคุ

JCT

โคโชคุ

JCT

แม่นํ�าฉิคุมะ
สะพานชิโนะโนะอิสะพานชิโนะโนะอิ

　บริษทั โทไค เซโน ทรานสปอร์ต จาํกดั โทร 026-214-7556
สถานที�จดัเกบ็ที�เมืองนะกะโนะกาํหนด : 240-1 มูระนิชิ คาวาอิ มะชิมะมาจิ เมืองนะกะโนะ

ไปสะพานเซกิซากิu

ไปนะกะโนะ อิชิบะ 
(ตลาดกลางคา้ส่ง นะกะโนะ)

โอสึกะมินามิ โอสึกะมินามิ 

โอสึกะโอสึกะ

มะชิมะคิตะ มูระนิชิ 

ไวทริ์งไวทริ์ง

ทางเขา้ไวทริ์งทางเขา้ไวทริ์ง

สึนะชิม่าสึนะชิม่า

แม่นํ�าไซกาวะ
สะพานนะกะโนะโอฮะชิสะพานนะกะโนะโอฮะชิ สะพานโกะริงโอฮะชิสะพานโกะริงโอฮะชิ

คาวาอิ นิชิ คาวาอิ นิชิ 

ยตสึบาชิ

โทไค เซโน 
ทรานสปอร์ต จาํกดั 

ของที�เข้าข่าย ค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิล 

(รวมภาษีการบริโภค)

��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

(ณ เดือนมีนาคม         )

บริษทั โนะจิม่า จาํกดั, บริษทั ฟิฟตี�  จาํกดั, บริษทั ยามะเซ็น จาํกดัและบริษทั ไอริส โอยาม่า รวม ๔ บริษทัเท่านั�น...…
บริษทั ยนัมาร์ จาํกดั…………………………………....................................................................................................
(ทุกผูผ้ลิตนอกเหนือจากที�ระบุไวด้า้นบน)  ……………………………………..........................................……..…...…

เครื�องปรับอากาศ

โทรทศัน์

(แบบ LCD แบบพลาสมา)

ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็

เครื�องอบผา้ /เครื�องซกัผา้

โทรทศัน์

(แบบบราวนทู์ป CRT)

ผูผ้ลิตที�แยกขนาด
ใหญ่ (�� นิ�วขึ�นไป)

เล็ก (�� นิ�วลงมา)

ผูผ้ลิตที�ไม่แยกขนาด

ผูผ้ลิตที�แยกขนาด ใหญ่ (�� นิ�วขึ�นไป)

เล็ก (�� นิ�วลงมา)

ผูผ้ลิตที�ไม่แยกขนาด

ผูผ้ลิตที�แยกขนาด ใหญ่ (��� ลิตรขึ�นไป)

เล็ก (��� ลิตรลงมา)

ผูผ้ลิตที�ไม่แยกขนาด

* ค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิลเครื�องปรับอากาศ
�,��� เยน
�,��� เยน
   ��� เยน

����

ของที่เขาขาย

วิธีรีไซเคิล

จุดรับที่กําหนด

สถานที�ติดต่อ

ฟุคะซะวะ
ซงัเกียว
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คาธรรมเนียมในการรีไซเคิล (รวมภาษีการบริโภค)

สาํหรับการรีไซเคิลคอมพิวเตอร์ฟรีโดยการเกบ็คืนเป็น “เครื�องใชไ้ฟฟ้าในบา้น”        กรุณาดูที�จดัเกบ็เครื�องใชไ้ฟฟ้าในบา้นที�ใชแ้ลว้” (ดูหนา้ 12 ประกอบ)

เมาส์ คียบ์อร์ด ลาํโพง สายเคเบิล เป็นตน้ 
หากแยกเป็นรายการสามารถทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้

รถจกัรยานยนตที์�ผลิตหรือนาํเขา้โดยผูป้ระกอบการที�มีส่วนร่วมในการรีไซเคิลรถ 2 ลอ้และจาํหน่ายในประเทศ (รวมถึงรถจกัรยานไฟฟ้า)

ทั�งนี�  ยกเวน้รถที�ถอดอะไหล่ออก ไซดค์าร์ (รถพว่งขา้งมอเตอร์ไซด)์ ไม่ถือวา่เขา้ข่าย

  นาํมอเตอร์ไซคแ์ละเอกสารที�จาํเป็นในการรีไซเคิลไปที�จุดจดัเกบ็ที�กาํหนด
สถานที�จดัเกบ็ที�กาํหนด : บริษทั ฟุคุซะวะซงัเกียว 2060 อะเมะโนะมิยะ โออะซะ เมืองฉิคุมะ (กรุณาดูรายละเอียดในหนา้ซา้ยมือ)

นาํมอเตอร์ไซคแ์ละเอกสารที�จาํเป็นในการรีไซเคิลไปที�ร้านรับรีไซเคิลรถมอเตอร์ไซค ์หรือร้องขอใหร้้านรับจดัเกบ็รถจดัการให ้
(ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัเกบ็และค่าขนส่งต่างหาก)
ร้านรับจดัเกบ็รถ 2 ลอ้ : กรุณาติดต่อสอบถามไปยงัที�อยูที่�ระบะดา้นล่างนี�

  
 

คอลเซ็นเตอร์การรีไซเคิลรถ 2 ลอ้         050-3000-0727　
ศูนยส่์งเสริมการรีไซเคิลรถยนตป์ระเทศญี�ปุ่น uURL(http://www.jarc.or.jp/motorcycle/)

ใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัผูป้ระกอบการที�มีส่วนร่วมในการรีไซเคิลรถ 2 ลอ้ เอกสารที�จาํเป็นในการรีไซเคิล สถานที�จดัเกบ็ที�กาํหนด/ 
ร้านรับจดัเกบ็รถ 2 ลอ้ ค่าธรรมเนียมและรายการที�เขา้ข่าย เป็นตน้

สอบถามเกี�ยวกบัผูป้ระกอบการที�มีส่วนร่วมในการรีไซเคิลรถ 2 ลอ้และเอกสารที�จาํเป็นในการรีไซเคิลคอลเซ็นเตอร์รีไซเคิลรถ 2 ลอ้

คา่ธรรมเนียมในการรไีซเคลิ

วธีิที� 1

วธีิที� 2

เวลารับ 9.30 – 17.00 น. (ยกเวน้ วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัปีใหม่)

(ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์จะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิลด้วย โดยไม่มีความต่างระหว่างการขนไปด้วยตัวเองหรือมารับที่บ้าน ในทุกๆท้องที่
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เกี�ยวกบัชื�อผูผ้ลิต 

ค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิล เป็นตน้

ศนูยต์ั�วรีไซเคิลเครื�องใชไ้ฟฟ้าในบา้น

URL: http://www.rkc.aeha.or.jp

        0120-319-640

เกี�ยวกบัจุดรับของ 

ผูป้ระกอบการขนส่งที�ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดั

เกบ็

ใหติ้ดต่อแผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู่

     026-224-7635

     026-224-5035   

ของท
ี�ผูผ้ลติเกบ็

คนื
และนํ

าไป
รไีซ

เคลิ

การรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟาในบาน

ไม่สามารถทิ�งที�จุดจดัเกบ็ได้

เครื�องปรับอากาศ โทรทศัน ์(แบบบราวนทู์ป แบบ LCD

แบบพลาสมา)
ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่เขง็ เครื�องซกัผา้ เครื�องอบผา้

ขอใหจ้ดัการโดยวธีิใดวธีิหนึ�งต่อไปนี�
วธีิที� 1  :  ขอใหร้้านที�ซื�อมาหรือร้านที�กาํลงัจะไปซื�อเครื�องใหม่มาเปลี�ยนรับไปจดัการให้

วธีิที� 2  :  หลงัจากชาํระค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิล (บอกชื�อผูผ้ลิตและขนาด) ที�ไปรษณียแ์ลว้ นาํไปยงัสถานที�จดัเกบ็ที�กาํหนดดว้ยตนเอง

 หลงัจากชาํระค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิลที�ไปรษณียแ์ลว้ วา่จา้งใหผู้ป้ระกอบการที�ไดรั้บอนุญาตขนไปให้วธีิที� 3  :  

 

*หลงัจากชาํระค่าธรรมเนียมที�ไปรษณีย ์(ยกเวน้ที�ทาํการไปรษณียข์นาดเลก็ “คนัอิ”) แลว้จะไดรั้บ “ตั�วรีไซเคิล”  ขอใหท่้านนาํตั�วนั�นไปยื�นแก่ผูรั้บหรือ
  ผูที้�ท่านวา่จา้งพร้อมกบัเครื�องใชไ้ฟฟ้าที�จะทิ�ง

*กรณีที� 1 และ 3 จะมีค่าใชจ่้ายในการขนเพิ�มเติมจากค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิลดว้ย ขอใหท่้านตรวจสอบจาํนวนเงินกบัผูที้�ท่านวา่จา้ง

กรุณานาํไปยงัจุดรับต่อไปนี�  ขอใหท่้านสอบถามเกี�ยวกบัวนัเวลาเปิดทาํการไปที�จุดรับแต่ละแห่งโดยตรง
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ค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิลจะแตกต่างกนัไปตามผูผ้ลิตแต่ละราย นอกจากนี�  ในการชาํระเงินที�ไปรษณียก์จ็ะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินดว้ย

บ. ฟุคุซะวะซงัเกียว   โทร  026-272-2727
อะเมะโนะมิยะ โออะซะเมืองฉิคุมะ 2060

ถนนเทโบ

ไปนะกะโนะ

tไป
มตัสุ

ชิโระ

ถนนโจชินเอต็สุ จิโดชะโด

เอม็เคเซโค

ชิโนะโนะอิบะชิ

มินะมิ

ชิโนะโนะอิบะชิ

มินะมิ

โคโชคุ

JCT

โคโชคุ

JCT

แม่นํ�าฉิคุมะ
สะพานชิโนะโนะอิสะพานชิโนะโนะอิ

　บริษทั โทไค เซโน ทรานสปอร์ต จาํกดั โทร 026-214-7556
สถานที�จดัเกบ็ที�เมืองนะกะโนะกาํหนด : 240-1 มูระนิชิ คาวาอิ มะชิมะมาจิ เมืองนะกะโนะ

ไปสะพานเซกิซากิu

ไปนะกะโนะ อิชิบะ 
(ตลาดกลางคา้ส่ง นะกะโนะ)

โอสึกะมินามิ โอสึกะมินามิ 

โอสึกะโอสึกะ

มะชิมะคิตะ มูระนิชิ 

ไวทริ์งไวทริ์ง

ทางเขา้ไวทริ์งทางเขา้ไวทริ์ง

สึนะชิม่าสึนะชิม่า

แม่นํ�าไซกาวะ
สะพานนะกะโนะโอฮะชิสะพานนะกะโนะโอฮะชิ สะพานโกะริงโอฮะชิสะพานโกะริงโอฮะชิ

คาวาอิ นิชิ คาวาอิ นิชิ 

ยตสึบาชิ

โทไค เซโน 
ทรานสปอร์ต จาํกดั 

ของที�เข้าข่าย ค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิล 

(รวมภาษีการบริโภค)

��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

�,��� เยน–�,��� เยน

(ณ เดือนมีนาคม         )

บริษทั โนะจิม่า จาํกดั, บริษทั ฟิฟตี�  จาํกดั, บริษทั ยามะเซ็น จาํกดัและบริษทั ไอริส โอยาม่า รวม ๔ บริษทัเท่านั�น...…
บริษทั ยนัมาร์ จาํกดั…………………………………....................................................................................................
(ทุกผูผ้ลิตนอกเหนือจากที�ระบุไวด้า้นบน)  ……………………………………..........................................……..…...…

เครื�องปรับอากาศ

โทรทศัน์

(แบบ LCD แบบพลาสมา)

ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็

เครื�องอบผา้ /เครื�องซกัผา้

โทรทศัน์

(แบบบราวนทู์ป CRT)

ผูผ้ลิตที�แยกขนาด
ใหญ่ (�� นิ�วขึ�นไป)

เล็ก (�� นิ�วลงมา)

ผูผ้ลิตที�ไม่แยกขนาด

ผูผ้ลิตที�แยกขนาด ใหญ่ (�� นิ�วขึ�นไป)

เล็ก (�� นิ�วลงมา)

ผูผ้ลิตที�ไม่แยกขนาด

ผูผ้ลิตที�แยกขนาด ใหญ่ (��� ลิตรขึ�นไป)

เล็ก (��� ลิตรลงมา)

ผูผ้ลิตที�ไม่แยกขนาด

* ค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิลเครื�องปรับอากาศ
�,��� เยน
�,��� เยน
   ��� เยน

����

ของที่เขาขาย

วิธีรีไซเคิล

จุดรับที่กําหนด

สถานที�ติดต่อ

ฟุคะซะวะ
ซงัเกียว
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คาธรรมเนียมในการรีไซเคิล (รวมภาษีการบริโภค)

สาํหรับการรีไซเคิลคอมพิวเตอร์ฟรีโดยการเกบ็คืนเป็น “เครื�องใชไ้ฟฟ้าในบา้น”        กรุณาดูที�จดัเกบ็เครื�องใชไ้ฟฟ้าในบา้นที�ใชแ้ลว้” (ดูหนา้ 12 ประกอบ)

เมาส์ คียบ์อร์ด ลาํโพง สายเคเบิล เป็นตน้ 
หากแยกเป็นรายการสามารถทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้

รถจกัรยานยนตที์�ผลิตหรือนาํเขา้โดยผูป้ระกอบการที�มีส่วนร่วมในการรีไซเคิลรถ 2 ลอ้และจาํหน่ายในประเทศ (รวมถึงรถจกัรยานไฟฟ้า)

ทั�งนี�  ยกเวน้รถที�ถอดอะไหล่ออก ไซดค์าร์ (รถพว่งขา้งมอเตอร์ไซด)์ ไม่ถือวา่เขา้ข่าย

  นาํมอเตอร์ไซคแ์ละเอกสารที�จาํเป็นในการรีไซเคิลไปที�จุดจดัเกบ็ที�กาํหนด
สถานที�จดัเกบ็ที�กาํหนด : บริษทั ฟุคุซะวะซงัเกียว 2060 อะเมะโนะมิยะ โออะซะ เมืองฉิคุมะ (กรุณาดูรายละเอียดในหนา้ซา้ยมือ)

นาํมอเตอร์ไซคแ์ละเอกสารที�จาํเป็นในการรีไซเคิลไปที�ร้านรับรีไซเคิลรถมอเตอร์ไซค ์หรือร้องขอใหร้้านรับจดัเกบ็รถจดัการให ้
(ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัเกบ็และค่าขนส่งต่างหาก)
ร้านรับจดัเกบ็รถ 2 ลอ้ : กรุณาติดต่อสอบถามไปยงัที�อยูที่�ระบะดา้นล่างนี�

  
 

คอลเซ็นเตอร์การรีไซเคิลรถ 2 ลอ้         050-3000-0727　
ศูนยส่์งเสริมการรีไซเคิลรถยนตป์ระเทศญี�ปุ่น uURL(http://www.jarc.or.jp/motorcycle/)

ใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัผูป้ระกอบการที�มีส่วนร่วมในการรีไซเคิลรถ 2 ลอ้ เอกสารที�จาํเป็นในการรีไซเคิล สถานที�จดัเกบ็ที�กาํหนด/ 
ร้านรับจดัเกบ็รถ 2 ลอ้ ค่าธรรมเนียมและรายการที�เขา้ข่าย เป็นตน้

สอบถามเกี�ยวกบัผูป้ระกอบการที�มีส่วนร่วมในการรีไซเคิลรถ 2 ลอ้และเอกสารที�จาํเป็นในการรีไซเคิลคอลเซ็นเตอร์รีไซเคิลรถ 2 ลอ้

คา่ธรรมเนียมในการรไีซเคลิ

วธีิที� 1

วธีิที� 2

เวลารับ 9.30 – 17.00 น. (ยกเวน้ วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัปีใหม่)

(ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์จะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิลด้วย โดยไม่มีความต่างระหว่างการขนไปด้วยตัวเองหรือมารับที่บ้าน ในทุกๆท้องที่
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เรื�องทา้ทายลด “การทิ�งอาหารโดยเปล่าประโยชน”์ และลดปริมาณขยะเปียก

เรื�องทา้ทายลด “การทิ� งอาห
ารโดยเปล่าประโยชน

”์ และลดปริมาณ
ขยะเปียก

ระบบเงิน
สน

บัสนุ
น

การซื� ออุปกรณ์
กาํจดัขยะเปียกใน

ครัวเรือน

สิ�งสาํคญัในการลด “การทิ�งอาหารโดยเปล่าประโยชน”์ และลดปริมาณขยะเปียกที�สามารถทาํไดใ้นครัวเรือน

โปรดปฏิบติัตามมาตรการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเมืองเพื�อลดขยะอาหาร

1. ไม่ซื�ออาหารมากจนเกนิไป  ก่อนซื�อของควรสาํรวจวา่ในตูเ้ยน็และตูเ้กบ็อาหารมีอะไรเหลืออยูบ่า้งและนาํรายการจดบนัทึกของที�จะซื�อติดตวัไปดว้ย

2.  ใช้เครื�องปรุงจนหมด  ปรุงอาหารก่อนวนัหมดอร่อย/วนัหมดอายุ

3. ปรุงอาหารเฉพาะปริมาณที�รับประทาน อาหารที�ปรุงขึ�นเป็นจาํนวนมากใหแ้บ่งนาํไปแช่ตูแ้ช่แขง็เพื�อจดัเกบ็ชั�วคราว

4. กาํจดันํ�าออกให้ได้มากที�สุด  บีบนํ�าจากขยะเปียกออกโดย “กด” กบัมุมสามเหลี�ยมที�อ่างลา้งจาน

5. จดัการขยะเปียกเองที�บ้าน  ใชอุ้ปกรณ์กาํจดัขยะเปียกหรือลงักระดาษลองทา้ทายการจดัการกบัขยะเปียกเองที�บา้น

6. นําไปมอบที�ฟู๊ดไดรว์  นาํอาหารที�ยงัไม่บริโภคในครัวเรือนไปบริจาค

หลงัซื�ออุปกรณ์กาํจดัขยะเปียกในครัวเรือน หากไปยื�นเรื�องที�สาขาที�ทาํการเมืองที�อยูใ่กลเ้คียงหรือที�แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่
กจ็ะไดรั้บมอบเงินสนบัสนุน

ระบบเงินสนบัสนุนการซื�ออุปกรณ์กาํจดัขยะเปียกในครัวเรือน

ลองตรวจเช็คดู !

เราสามารถส่งผูเ้ชี�ยวชาญดงักล่าวไปเป็นวทิยากรในการอบรมที�จดัขึ�นตามพื�นที�ต่างๆ รายละเอียดเกี�ยวกบัการใหค้าํปรึกษาเรื�อง“การทาํปุ๋ยหมกั 
จากเศษอาหารในลงักะดาษ” “การปรุงอาหารโดยคาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้ม” เป็นตน้ ทางเราจะจดัหาวสัดุพื�นฐานสาํหรับ “การทาํปุ๋ยหมกัเศษอาหาร 
ในลงักะดาษ” ให้

ระบบส่งผูใ้หค้าํปรึกษาการลดปริมาณขยะเปียก

สาํหรับผูที้�เขา้รับการอบรมเป็นครั� งแรกจะเป็นผูเ้ขา้ข่ายที�จะไดรั้บลงักระดาษและวสัดุพื�นฐาน
(วนัที�จดัอบรมจะแจง้ใหท้ราบใน โคโฮ นะกะโนะหรือในโฮมเพจของเมือง)

หลกัสูตรอบรมการกาํจดัขยะเปียก “การทาํปุ๋ยหมกัจากเศษอาหารในลงักระดาษ”

“ขยะเปียกในระยะแรก” (ปุ๋ยหมกั เป็นตน้) ที�เกิดขึ�นจากอุปกรณ์กาํจดัขยะเปียกในครัวเรือน จะรับเกบ็คืนที� แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่

กิจกรรมการเกบ็คืนขยะเปียกในระยะแรก 

½ ของราคาซื�อโดยสูงสุดไม่เกิน 30,000 เยน 1 เครื�องต่อ 1 ครัวเรือนเครื�องจดัการขยะเปียกไฟฟ้า (หรือแบบแมนวล)

ภาชนะสาํหรับทาํปุ๋ยหมกั ไม่เกิน 3,000 เยน ต่อเครื�อง 

รวมไม่เกิน 2 เครื�องต่อ 1 ครัวเรือน

ภาชนะสาํหรับใส่ขยะปล่อยทิ�งไว้

เงินสนบัสนุนอุปกรณ์ที�เขา้ข่ายไดรั้บเงินสนบัสนุน

(ณ เดือนเมษายน 2562)

* สอบถามเรื�องระบบและกิจกรรมไดที้�แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่(โทร026-224-5035)

*  เกี�ยวกบัฟู๊ ดไดรว์
เมืองจะจดัฟดูไดรวเ์ป็นครั�งคราวเพื�อนาํอาหารที�ไดรั้บบริจาคไปมอบใหแ้ก่ผูค้น หมูค่ณะ สถานที�ต่างๆ ที�ตอ้งการความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย
นอกจากนี�ยงัมีองคก์รไม่แสวงผลกาํไร (NPO) ที�รับบริจาคโดยตรงดว้ย 
สาํหรับรายละเอียดกรุณาสอบถามที�แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู่

ทรัพยากร 
(กระดาษ พลาสติก)

17.9%

ขยะเผาไม่ได้

1.0% อื�นๆ
ขยะเผาได้

42.1%

ขยะเปียก

39.0%

ในจาํนวนนั�น

เป็นการทิ�งอาหาร

โดยเปล่าประโยชน์

10%

Food Drive

ขยะเผาไดจ้ากในครัวเรือนประมาณ 40% เป็นขยะเปียก 
ในจาํนวนนั�น 1/4 เป็น “การทิ�งอาหารโดยเปล่าประโยชน”์  ทั�งๆ 
ที�ยงัสามารถรับประทานไดแ้ต่กลบัถกูนาํมาทิ�ง 
ท่านคิดไหมวา่ “น่าเสียดาย” “การทิ�งอาหารโดยเปล่าประโยชน”์  
จะสามารถลดลงไดห้ากพวกเราทุกคนใส่ใจ
หวัใจหลกัของการลดปริมาณขยะกคื็อ การลด “ปริมาณขยะเปียก” 
โดยเฉพาะ “การทิ�งอาหารโดยเปล่าประโยชน”์

จากผลการสาํรวจส่วนประกอบของขยะเผาไดใ้นครัวเรือน เมืองนะกะโนะ
 (ปี2559-2561)

เรื�องทา้ทาย !!

เรื�องทา้ทาย !!

เ รื�องทา้ทาย
ลด  “ การทิ�งอาหารโดย เปล่าประโย ช น”์

และลดปริมาณขย ะเปียก

นํามาที�สถานกาํจดัขยะ

ไฟฟ้าเล็ก ….รายการของที�เข้าข่ายเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รับเกบ็คืนที�ซันเดย์รีไซเคลิหรือร้านที�ให้ความร่วมมือในการเกบ็คืน
เครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กรุณาดูหน้า ๑๒ ประกอบ

สําหรับจาํพวกเศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตดัแต่ง
ในเขตโทะคะคุชิ คนิะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจแิละนา
กะโจให้นําไปที�ซันเดย์รีไซเคลิ

ขนาดที�สามารถทิ�งได้ที�สถานกาํจดัขยะ
ต่างกนัออกไปตามรายการของ ดงันั�นขอให้ตรวจสอบที� ศูนย์
รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ （☎ 026-221-5316）

 

นํามาที�สถานกาํจดัขยะ
ศูนย์รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ ของที�ทิ�งได้

ของที�ทิ�งไม่ได้ศูนย์พลงังานสิ�งแวดล้อมนะกะโนะ

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาดสําหรับกระจกให้ทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาดของที�ไม่ได้ทาํจากไม้ให้ทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้

กระเบื�องมุงหลงัคา

กระเป๋าเดนิทาง

ผู้ประกอบการจดัการขยะ

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาด

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

เอาแบตเตอรี�ออก ของที�ทาํจากไม้และผ้าให้ทิ�ง
เป็นขยะเผาได้ ของที�ทาํงานด้วยไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์ เข้าข่ายการรีไซเคลิเป็นเครื�องใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือน

ใส่ในถุงที�ทนทานแล้วเขยีนว่า “ขี�เถ้า”

โปรดตดิต่อให้ผู้ผลติมารับ(ดูหน้า 16 ประกอบ) 
หรือ การรีไซเคลิเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
(ดูหน้า 12 ประกอบ)

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ
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เรื�องทา้ทายลด “การทิ�งอาหารโดยเปล่าประโยชน”์ และลดปริมาณขยะเปียก

เรื�องทา้ทายลด “การทิ� งอาห
ารโดยเปล่าประโยชน

”์ และลดปริมาณ
ขยะเปียก

ระบบเงิน
สน

บัสนุ
น

การซื� ออุปกรณ์
กาํจดัขยะเปียกใน

ครัวเรือน

สิ�งสาํคญัในการลด “การทิ�งอาหารโดยเปล่าประโยชน”์ และลดปริมาณขยะเปียกที�สามารถทาํไดใ้นครัวเรือน

โปรดปฏิบติัตามมาตรการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเมืองเพื�อลดขยะอาหาร

1. ไม่ซื�ออาหารมากจนเกนิไป  ก่อนซื�อของควรสาํรวจวา่ในตูเ้ยน็และตูเ้กบ็อาหารมีอะไรเหลืออยูบ่า้งและนาํรายการจดบนัทึกของที�จะซื�อติดตวัไปดว้ย

2.  ใช้เครื�องปรุงจนหมด  ปรุงอาหารก่อนวนัหมดอร่อย/วนัหมดอายุ

3. ปรุงอาหารเฉพาะปริมาณที�รับประทาน อาหารที�ปรุงขึ�นเป็นจาํนวนมากใหแ้บ่งนาํไปแช่ตูแ้ช่แขง็เพื�อจดัเกบ็ชั�วคราว

4. กาํจดันํ�าออกให้ได้มากที�สุด  บีบนํ�าจากขยะเปียกออกโดย “กด” กบัมุมสามเหลี�ยมที�อ่างลา้งจาน

5. จดัการขยะเปียกเองที�บ้าน  ใชอุ้ปกรณ์กาํจดัขยะเปียกหรือลงักระดาษลองทา้ทายการจดัการกบัขยะเปียกเองที�บา้น

6. นําไปมอบที�ฟู๊ดไดรว์  นาํอาหารที�ยงัไม่บริโภคในครัวเรือนไปบริจาค

หลงัซื�ออุปกรณ์กาํจดัขยะเปียกในครัวเรือน หากไปยื�นเรื�องที�สาขาที�ทาํการเมืองที�อยูใ่กลเ้คียงหรือที�แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่
กจ็ะไดรั้บมอบเงินสนบัสนุน

ระบบเงินสนบัสนุนการซื�ออุปกรณ์กาํจดัขยะเปียกในครัวเรือน

ลองตรวจเช็คดู !

เราสามารถส่งผูเ้ชี�ยวชาญดงักล่าวไปเป็นวทิยากรในการอบรมที�จดัขึ�นตามพื�นที�ต่างๆ รายละเอียดเกี�ยวกบัการใหค้าํปรึกษาเรื�อง“การทาํปุ๋ยหมกั 
จากเศษอาหารในลงักะดาษ” “การปรุงอาหารโดยคาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้ม” เป็นตน้ ทางเราจะจดัหาวสัดุพื�นฐานสาํหรับ “การทาํปุ๋ยหมกัเศษอาหาร 
ในลงักะดาษ” ให้

ระบบส่งผูใ้หค้าํปรึกษาการลดปริมาณขยะเปียก

สาํหรับผูที้�เขา้รับการอบรมเป็นครั� งแรกจะเป็นผูเ้ขา้ข่ายที�จะไดรั้บลงักระดาษและวสัดุพื�นฐาน
(วนัที�จดัอบรมจะแจง้ใหท้ราบใน โคโฮ นะกะโนะหรือในโฮมเพจของเมือง)

หลกัสูตรอบรมการกาํจดัขยะเปียก “การทาํปุ๋ยหมกัจากเศษอาหารในลงักระดาษ”

“ขยะเปียกในระยะแรก” (ปุ๋ยหมกั เป็นตน้) ที�เกิดขึ�นจากอุปกรณ์กาํจดัขยะเปียกในครัวเรือน จะรับเกบ็คืนที� แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่

กิจกรรมการเกบ็คืนขยะเปียกในระยะแรก 

½ ของราคาซื�อโดยสูงสุดไม่เกิน 30,000 เยน 1 เครื�องต่อ 1 ครัวเรือนเครื�องจดัการขยะเปียกไฟฟ้า (หรือแบบแมนวล)

ภาชนะสาํหรับทาํปุ๋ยหมกั ไม่เกิน 3,000 เยน ต่อเครื�อง 

รวมไม่เกิน 2 เครื�องต่อ 1 ครัวเรือน

ภาชนะสาํหรับใส่ขยะปล่อยทิ�งไว้

เงินสนบัสนุนอุปกรณ์ที�เขา้ข่ายไดรั้บเงินสนบัสนุน

(ณ เดือนเมษายน 2562)

* สอบถามเรื�องระบบและกิจกรรมไดที้�แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู ่(โทร026-224-5035)

*  เกี�ยวกบัฟู๊ ดไดรว์
เมืองจะจดัฟดูไดรวเ์ป็นครั�งคราวเพื�อนาํอาหารที�ไดรั้บบริจาคไปมอบใหแ้ก่ผูค้น หมูค่ณะ สถานที�ต่างๆ ที�ตอ้งการความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย
นอกจากนี�ยงัมีองคก์รไม่แสวงผลกาํไร (NPO) ที�รับบริจาคโดยตรงดว้ย 
สาํหรับรายละเอียดกรุณาสอบถามที�แผนกสิ�งแวดลอ้มความเป็นอยู่

ทรัพยากร 
(กระดาษ พลาสติก)

17.9%

ขยะเผาไม่ได้

1.0% อื�นๆ
ขยะเผาได้

42.1%

ขยะเปียก

39.0%

ในจาํนวนนั�น

เป็นการทิ�งอาหาร

โดยเปล่าประโยชน์

10%

Food Drive

ขยะเผาไดจ้ากในครัวเรือนประมาณ 40% เป็นขยะเปียก 
ในจาํนวนนั�น 1/4 เป็น “การทิ�งอาหารโดยเปล่าประโยชน”์  ทั�งๆ 
ที�ยงัสามารถรับประทานไดแ้ต่กลบัถกูนาํมาทิ�ง 
ท่านคิดไหมวา่ “น่าเสียดาย” “การทิ�งอาหารโดยเปล่าประโยชน”์  
จะสามารถลดลงไดห้ากพวกเราทุกคนใส่ใจ
หวัใจหลกัของการลดปริมาณขยะกคื็อ การลด “ปริมาณขยะเปียก” 
โดยเฉพาะ “การทิ�งอาหารโดยเปล่าประโยชน”์

จากผลการสาํรวจส่วนประกอบของขยะเผาไดใ้นครัวเรือน เมืองนะกะโนะ
 (ปี2559-2561)

เรื�องทา้ทาย !!

เรื�องทา้ทาย !!

เ รื�องทา้ทาย
ลด  “ การทิ�งอาหารโดย เปล่าประโย ช น”์

และลดปริมาณขย ะเปียก

นํามาที�สถานกาํจดัขยะ

ไฟฟ้าเล็ก ….รายการของที�เข้าข่ายเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รับเกบ็คืนที�ซันเดย์รีไซเคลิหรือร้านที�ให้ความร่วมมือในการเกบ็คืน
เครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กรุณาดูหน้า ๑๒ ประกอบ

สําหรับจาํพวกเศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตดัแต่ง
ในเขตโทะคะคุชิ คนิะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจแิละนา
กะโจให้นําไปที�ซันเดย์รีไซเคลิ

ขนาดที�สามารถทิ�งได้ที�สถานกาํจดัขยะ
ต่างกนัออกไปตามรายการของ ดงันั�นขอให้ตรวจสอบที� ศูนย์
รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ （☎ 026-221-5316）

 

นํามาที�สถานกาํจดัขยะ
ศูนย์รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ ของที�ทิ�งได้

ของที�ทิ�งไม่ได้ศูนย์พลงังานสิ�งแวดล้อมนะกะโนะ

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาดสําหรับกระจกให้ทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาดของที�ไม่ได้ทาํจากไม้ให้ทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้

กระเบื�องมุงหลงัคา

กระเป๋าเดนิทาง

ผู้ประกอบการจดัการขยะ

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาด

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

เอาแบตเตอรี�ออก ของที�ทาํจากไม้และผ้าให้ทิ�ง
เป็นขยะเผาได้ ของที�ทาํงานด้วยไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์ เข้าข่ายการรีไซเคลิเป็นเครื�องใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือน

ใส่ในถุงที�ทนทานแล้วเขยีนว่า “ขี�เถ้า”

โปรดตดิต่อให้ผู้ผลติมารับ(ดูหน้า 16 ประกอบ) 
หรือ การรีไซเคลิเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
(ดูหน้า 12 ประกอบ)

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ
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สําหรับจาํพวกเศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตดัแต่ง
ในเขตโทะคะคุชิ คนิะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจแิละนา
กะโจให้นําไปที�ซันเดย์รีไซเคลิ

นํามาที�สถานกาํจดัขยะ
ศูนย์รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ ของที�ทิ�งได้

ของที�ทิ�งไม่ได้ศูนย์พลงังานสิ�งแวดล้อมนะกะโนะ

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ของจาํพวกไฟฟ้าและแบตเตอรี�เข้าข่ายเครื�องใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน  ของที�มปีรอทอยู่ด้านใน ให้สอบถามที�
แผนกสิ�งแวดล้อมความเป็นอยู่ (โทร. 224-7635)

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาด
ฟลูออโรคาร์บอนให้นําไปทิ�งที�ผู้ประกอบการจดัการขยะ

ระวงัเรื�องการจาํกดัขนาด 
ฟลูออโรคาร์บอนให้นําไปทิ�งที�ผู้ประกอบการจดัการขยะ

คูลเลอร์นํ�า

เครื�องพมิพ์ ดนิเบา ของใช้ในชีวติประจาํวนัที�ทาํจากดนิเบา(ดนิเบา 
พรมเช็ดเท้า ถาดรองแก้ว เป็นต้น)

ไฟฟ้าเล็ก เอาหมกึออกแล้วนํากลบัไปคืนที�ร้าน

โปรดตดิต่อร้านจาํหน่ายหรือ ผู้ประกอบการการจดัการของเสีย

ของข้างในให้ทิ�งเป็นขยะเผาได้ ของจาํพวก
อเิลก็ทรอนิกส์เข้าข่ายเครื�องใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือน

ของจาํพวกไฟฟ้าและแบตเตอรี�เข้าข่ายเครื�องใช้
ไฟฟ้า ในครัวเรือน

เอาถ่านไฟฉาย เชื�อเพลงิออก ของจาํพวกไฟฟ้าและ
แบตเตอรี�เข้าข่ายเครื�องใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน

ไม่รวมจกัรยานไฟฟ้า

หากแยกตวัโซฟากบัสปริงออกจากกนัจะสามารถ
ขนไปที�ศูนย์ฯ ได้ 
หากอยู่ในสภาพเดมิวธีิการจดัการทั�งอย่างนั�นดูหน้า 14 
ประกอบ

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ

นํามาที�สถานกาํจดัขยะ
สําหรับจาํพวกเศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตดัแต่ง
ในเขตโทะคะคุชิ คนิะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจแิละนา
กะโจให้นําไปที�ซันเดย์รีไซเคลิ

ศูนย์รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ ของที�ทิ�งได้
ของที�ทิ�งไม่ได้ศูนย์พลงังานสิ�งแวดล้อมนะกะโนะ

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

แบบใช้แบตเตอรี�ขนาดเลก็เข้าข่ายเครื�องใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน

ของจาํพวกไฟฟ้าและแบตเตอรี�เข้าข่ายเครื�องใช้
ไฟฟ้า ในครัวเรือน เอาถ่านออก

ทิ�งในวนัจดัเกบ็ขวดแก้ว แบตเตอรี�ที�ชาร์จได้และถ่าน
ก้อนกระดุมให้นําไปคืนที� ร้านที�จาํหน่าย แบตเตอรี�
กระดุมลเิธียมไอออนทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้

ลบข้อมูลส่วนตวัออก 
หากเป็นไปได้ให้คืนที�ร้านจาํหน่าย

โปรดทิ�งที�กล่องเกบ็คืนที�ร้านจาํหน่าย 
แบตเตอรี�กระดุมลเิธียมไอออนทิ�งเป็นขยะเผา
ไม่ได้

ของจาํพวกไฟฟ้าและแบตเตอรี�เข้าข่ายเครื�องใช้
ไฟฟ้า ในครัวเรือน

ของที�มปีรอทอยู่ด้านในให้สอบถามที�แผนกสิ�ง
แวดล้อมความเป็นอยู่ (โทร 224-7635)

หากแยกตวัที�นอนกบัสปริงออกจากกนั
จะสามารถขนไปที�ศูนย์ฯ ได้ หากอยู่ในสภาพเดมิ 
วธีิการจดัการทั�งอย่างนั�นดูหน้า 14 ประกอบ

สายไฟให้แยกทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้

จุดจดัเกบ็ที�กาํหนด หรือจุดรับที�กาํหนด 
ศูนย์ส่งเสริมการรีไซเคลิถงัดบัเพลงิ 03-5829-6773

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ
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สําหรับจาํพวกเศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตดัแต่ง
ในเขตโทะคะคุชิ คนิะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจแิละนา
กะโจให้นําไปที�ซันเดย์รีไซเคลิ

นํามาที�สถานกาํจดัขยะ
ศูนย์รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ ของที�ทิ�งได้

ของที�ทิ�งไม่ได้ศูนย์พลงังานสิ�งแวดล้อมนะกะโนะ

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก
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ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก
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ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ของจาํพวกไฟฟ้าและแบตเตอรี�เข้าข่ายเครื�องใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน  ของที�มปีรอทอยู่ด้านใน ให้สอบถามที�
แผนกสิ�งแวดล้อมความเป็นอยู่ (โทร. 224-7635)

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาด
ฟลูออโรคาร์บอนให้นําไปทิ�งที�ผู้ประกอบการจดัการขยะ

ระวงัเรื�องการจาํกดัขนาด 
ฟลูออโรคาร์บอนให้นําไปทิ�งที�ผู้ประกอบการจดัการขยะ

คูลเลอร์นํ�า

เครื�องพมิพ์ ดนิเบา ของใช้ในชีวติประจาํวนัที�ทาํจากดนิเบา(ดนิเบา 
พรมเช็ดเท้า ถาดรองแก้ว เป็นต้น)

ไฟฟ้าเล็ก เอาหมกึออกแล้วนํากลบัไปคืนที�ร้าน

โปรดตดิต่อร้านจาํหน่ายหรือ ผู้ประกอบการการจดัการของเสีย

ของข้างในให้ทิ�งเป็นขยะเผาได้ ของจาํพวก
อเิลก็ทรอนิกส์เข้าข่ายเครื�องใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือน

ของจาํพวกไฟฟ้าและแบตเตอรี�เข้าข่ายเครื�องใช้
ไฟฟ้า ในครัวเรือน

เอาถ่านไฟฉาย เชื�อเพลงิออก ของจาํพวกไฟฟ้าและ
แบตเตอรี�เข้าข่ายเครื�องใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน

ไม่รวมจกัรยานไฟฟ้า

หากแยกตวัโซฟากบัสปริงออกจากกนัจะสามารถ
ขนไปที�ศูนย์ฯ ได้ 
หากอยู่ในสภาพเดมิวธีิการจดัการทั�งอย่างนั�นดูหน้า 14 
ประกอบ

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ

นํามาที�สถานกาํจดัขยะ
สําหรับจาํพวกเศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตดัแต่ง
ในเขตโทะคะคุชิ คนิะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจแิละนา
กะโจให้นําไปที�ซันเดย์รีไซเคลิ

ศูนย์รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ ของที�ทิ�งได้
ของที�ทิ�งไม่ได้ศูนย์พลงังานสิ�งแวดล้อมนะกะโนะ

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก
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ไฟฟ้าเล็ก
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ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

แบบใช้แบตเตอรี�ขนาดเลก็เข้าข่ายเครื�องใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน

ของจาํพวกไฟฟ้าและแบตเตอรี�เข้าข่ายเครื�องใช้
ไฟฟ้า ในครัวเรือน เอาถ่านออก

ทิ�งในวนัจดัเกบ็ขวดแก้ว แบตเตอรี�ที�ชาร์จได้และถ่าน
ก้อนกระดุมให้นําไปคืนที� ร้านที�จาํหน่าย แบตเตอรี�
กระดุมลเิธียมไอออนทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้

ลบข้อมูลส่วนตวัออก 
หากเป็นไปได้ให้คืนที�ร้านจาํหน่าย

โปรดทิ�งที�กล่องเกบ็คืนที�ร้านจาํหน่าย 
แบตเตอรี�กระดุมลเิธียมไอออนทิ�งเป็นขยะเผา
ไม่ได้

ของจาํพวกไฟฟ้าและแบตเตอรี�เข้าข่ายเครื�องใช้
ไฟฟ้า ในครัวเรือน

ของที�มปีรอทอยู่ด้านในให้สอบถามที�แผนกสิ�ง
แวดล้อมความเป็นอยู่ (โทร 224-7635)

หากแยกตวัที�นอนกบัสปริงออกจากกนั
จะสามารถขนไปที�ศูนย์ฯ ได้ หากอยู่ในสภาพเดมิ 
วธีิการจดัการทั�งอย่างนั�นดูหน้า 14 ประกอบ

สายไฟให้แยกทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้

จุดจดัเกบ็ที�กาํหนด หรือจุดรับที�กาํหนด 
ศูนย์ส่งเสริมการรีไซเคลิถงัดบัเพลงิ 03-5829-6773

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ
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นํามาที�สถานกาํจดัขยะ

สําหรับจาํพวกเศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตดัแต่ง
ในเขตโทะคะคุชิ คนิะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจแิละนา
กะโจให้นําไปที�ซันเดย์รีไซเคลิ

ศูนย์รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ ของที�ทิ�งได้

ของที�ทิ�งไม่ได้ศูนย์พลงังานสิ�งแวดล้อมนะกะโนะ

(ชนิดอ่อน) ชนิดแขง็เผาไม่ได้

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ปลั�กให้ทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้ ส่วนสายไฟให้ดูหัวข้อ
สายไฟ หากแยก ออกมาเฉพาะส่วนอุปกรณ์กจ็ะ
สามารถทิ�งเป็นเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้

พบัแล้วมดัด้วยเชือก
ส่วนสายไฟให้ทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้  หากแยกออกมา
เฉพาะ ส่วนอุปกรณ์กจ็ะสามารถทิ�งเป็นเครื�องใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือนได้

ปลั�กให้ทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้
ส่วนสายไฟให้ดูหัวข้อสายไฟ หากแยกออกมา
เฉพาะ ส่วนอุปกรณ์กจ็ะสามารถทิ�งเป็นเครื�องใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือนได้

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาด ฟลูออโรคาร์บอนให้
นําไปทิ�งที�ผู้ประกอบการจดัการขยะ

พืชใบเถา เผาได้

แฟ้มพลาสตกิใส

เลื�อยวงกลม (ใบมดีหมุน)

แมลงต่างถิ�นที�รุกรานที�ระบุไว้
กิ�งไม้ใบไม้ เผาไม่ได้ 

เผาได้เฉพาะยางเท่านั�น

เผาได้เฉพาะยางเท่านั�น

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ

นํามาที�สถานกาํจดัขยะ
สําหรับจาํพวกเศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตดัแต่ง
ในเขตโทะคะคุชิ คนิะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจแิละนา
กะโจให้นําไปที�ซันเดย์รีไซเคลิ

ศูนย์รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ ของที�ทิ�งได้
ของที�ทิ�งไม่ได้ศูนย์พลงังานสิ�งแวดล้อมนะกะโนะ

หากมข้ีอสงสัยเกี�ยวกบัการแบ่งประเภท กรุณาตดิต่อสอบถามได้ที� 

ศูนย์รีไซเคลิเมอืงนะกะโนะ （☎026-221-5316）
แผนกสิ�งแวดล้อมความเป็นอยู่ （☎026-224-7635, 026-224- 5035）

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก
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ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ใส่ถุงขยะที�กาํหนดหากปริมาณมากให้ใช้เชือกผูก

ตดัให้ยาวประมาณ ๑ เมตรหรือม้วน

อุปกรณ์แทปเลต็ ลบข้อมูลส่วนตวัออก

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาด สําหรับของที�มขีนาด
เกนิเกณฑ์การนําไปที�ศูนย์ฯ ให้นําไปที�สต๊อคยาร์ด

สมาร์ทโฟน ลบข้อมูลส่วนตวัออก
หากเป็นไปได้ให้นําไปคืนที�ร้านจาํหน่าย

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาดลาํโพงที�ทาํจากไม้
หากแยกออกมา เฉพาะส่วนอุปกรณ์กจ็ะสามารถทิ�ง
เป็นเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้

ประเภทไฟฟ้าเข้าข่ายเป็นเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

สําหรับของที�มขีนาดเกนิเกณฑ์การนําไปที�ศูนย์ฯ 
ให้นําไปที�สต๊อคยาร์ด

ตดัให้ยาวประมาณ ๑ เมตรหรือม้วน

ตดัให้ยาวประมาณ ๑ เมตรหรือม้วน

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ
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สําหรับจาํพวกเศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตดัแต่ง
ในเขตโทะคะคุชิ คนิะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจแิละนา
กะโจให้นําไปที�ซันเดย์รีไซเคลิ

ศูนย์รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ ของที�ทิ�งได้

ของที�ทิ�งไม่ได้ศูนย์พลงังานสิ�งแวดล้อมนะกะโนะ

(ชนิดอ่อน) ชนิดแขง็เผาไม่ได้

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ไฟฟ้าเล็ก

ปลั�กให้ทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้ ส่วนสายไฟให้ดูหัวข้อ
สายไฟ หากแยก ออกมาเฉพาะส่วนอุปกรณ์กจ็ะ
สามารถทิ�งเป็นเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้

พบัแล้วมดัด้วยเชือก
ส่วนสายไฟให้ทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้  หากแยกออกมา
เฉพาะ ส่วนอุปกรณ์กจ็ะสามารถทิ�งเป็นเครื�องใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือนได้

ปลั�กให้ทิ�งเป็นขยะเผาไม่ได้
ส่วนสายไฟให้ดูหัวข้อสายไฟ หากแยกออกมา
เฉพาะ ส่วนอุปกรณ์กจ็ะสามารถทิ�งเป็นเครื�องใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือนได้

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาด ฟลูออโรคาร์บอนให้
นําไปทิ�งที�ผู้ประกอบการจดัการขยะ

พืชใบเถา เผาได้

แฟ้มพลาสตกิใส

เลื�อยวงกลม (ใบมดีหมุน)

แมลงต่างถิ�นที�รุกรานที�ระบุไว้
กิ�งไม้ใบไม้ เผาไม่ได้ 

เผาได้เฉพาะยางเท่านั�น

เผาได้เฉพาะยางเท่านั�น

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ

นาํมาที�สถาน

กาํจดัขยะ

นํามาที�สถานกาํจดัขยะ
สําหรับจาํพวกเศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกดิจากการตดัแต่ง
ในเขตโทะคะคุชิ คนิะซะ โอโอะกะ ชินชูชินมาจแิละนา
กะโจให้นําไปที�ซันเดย์รีไซเคลิ

ศูนย์รีไซเคลิเมืองนะกะโนะ ของที�ทิ�งได้
ของที�ทิ�งไม่ได้ศูนย์พลงังานสิ�งแวดล้อมนะกะโนะ

หากมข้ีอสงสัยเกี�ยวกบัการแบ่งประเภท กรุณาตดิต่อสอบถามได้ที� 

ศูนย์รีไซเคลิเมอืงนะกะโนะ （☎026-221-5316）
แผนกสิ�งแวดล้อมความเป็นอยู่ （☎026-224-7635, 026-224- 5035）
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ตดัให้ยาวประมาณ ๑ เมตรหรือม้วน

อุปกรณ์แทปเลต็ ลบข้อมูลส่วนตวัออก

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาด สําหรับของที�มขีนาด
เกนิเกณฑ์การนําไปที�ศูนย์ฯ ให้นําไปที�สต๊อคยาร์ด

สมาร์ทโฟน ลบข้อมูลส่วนตวัออก
หากเป็นไปได้ให้นําไปคืนที�ร้านจาํหน่าย

โปรดระวงัข้อจาํกดัเรื�องขนาดลาํโพงที�ทาํจากไม้
หากแยกออกมา เฉพาะส่วนอุปกรณ์กจ็ะสามารถทิ�ง
เป็นเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้

ประเภทไฟฟ้าเข้าข่ายเป็นเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

สําหรับของที�มขีนาดเกนิเกณฑ์การนําไปที�ศูนย์ฯ 
ให้นําไปที�สต๊อคยาร์ด
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ตวัอย่างวธีิการคดัแยกขยะที�เป็นรูปธรรม

หอมหัวใหญ่
ใส่ถุงตาข่าย

เทปปิดถุงตาข่าย

“ขยะเผาได้”

เปลือก

ถุงตาข่าย

“หีบห่อและบรรจุภณัฑ์

พลาสตกิ”

“หีบห่อและบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ”

สเปรย์

ฉีดผม ฝา
“หีบห่อและบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ”

กระป๋อง

ฟิล์มห่อหุ้มภายนอก
“กระป๋อง”

“หีบห่อและบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ” 

ใชใ้หห้มดแลว้เจาะรู

ถ่านไฟฉาย กระดาษรอง

“กระดาษใช้แล้วอื�น ๆ”

แพค็บรรจุ ถ่านไฟฉาย

“หีบห่อและบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ” “ถ่านไฟฉาย”

บะหมี�ถ้วย

กึ�งสําเร็จรูป

ฝา

บรรจุภณัฑ ์(พลาสติก)

งุถ

ฟิลม์ห่อหุม้ภายนอก
*ของที�กาํจดัรอยเปื� อน
ไดย้ากใหทิ้�งเป็น
“ขยะเผาได”้

“ขยะเผาได้”

“หีบห่อและ
บรรจุภณัฑพ์ลาสติก”

“หีบห่อและ
บรรจุภณัฑพ์ลาสติก”

“หีบห่อและ
บรรจุภณัฑ์พลาสตกิ”

ทชิชูกล่อง
แบบบรรจุ

5 กล่อง

ฟิลม์ที�ปากกล่อง

ฟิล์มห่อหุ้มภายนอก
กล่องกระดาษ

“ขยะเผาได้”

ทชิชู

“หีบห่อและบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ”
“กระดาษใช้แล้วอื�น ๆ”

“หีบห่อและบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ”

แผนกส่ิงแวดลอ้มความเป็นอยู่
URL: http://www.city.nagano.nagano.jp

TEL: 026-224-7635

026-224-5035

FAX: 026-224-8909

ติดต่อสอบถาม

ปรับปรุงเม่ือเดือนมีนาคม 2562
環境にやさしい大豆油インクを使用し
ています。再生紙を使用しています。

ไปท่ีรีไซเคิลพลาซ่า
ส�าหรับของใชป้ระจ�าวนัจ�าพวกเคร่ืองเรือนหรือจกัรยานท่ีท่านไม่จ�าเป็นตอ้งใชใ้นครัวเรือนแลว้ แต่เป็นของท่ีน่าจะยงัใชไ้ดอ้ยู ่เป็นตน้...

ก่อนน�าไปท้ิง ขอใหท่้านปรึกษากบัรีไซเคิลพลาซ่าภายในศูนยรั์กษาความสะอาดก่อน (กรุณาดูแผนท่ีในหนา้ 14) 

โปรดระมดัระวงั การแยกประเภทของวสัดุอาจแตกต่างกนัออกไปถึงแมจ้ะเป็นส่ิงของชนิดเดียวกนักต็าม 

เรารับของใชป้ระจ�าวนัท่ียงัใชไ้ดดี้อยูโ่ดยไม่มีค่าตอบแทน และน�าไปมอบใหแ้ก่ผูท่ี้ประสงคจ์ะรับ

* อาจไม่รับของท่ีอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไม่ไดห้รือของบางอยา่ง

จ�าพวกเคร่ืองเรือน (ตู ้ตูเ้กบ็ภาชนะ ไซดบ์อร์ด เตียงสองชั้น เป็นตน้)
ของใชป้ระจ�าวนั (ภาชนะใส่อาหาร ผา้เช็ดตวั สบู่ เป็นตน้)
จ�าพวกเคร่ืองแต่งกาย (เส้ือผา้ ชุดกิโมโน รองเทา้ เขม็ขดั กระเป๋าถือ กระเป๋า เป็นตน้)
จ�าพวกหนงัสือ (หนงัสือ พอ็คเกต็บุค๊ หนงัสือภาพ เป็นตน้)
อ่ืน ๆ (จกัรยาน เคร่ืองกีฬา เคร่ืองดนตรี ของเล่น เป็นตน้)

หลงัจากตรวจสอบและซ่อมแซมแลว้เราจะน�า
ไปเสนอแก่ผูท่ี้ประสงคจ์ะรับท่ีมุมต่าง ๆ คือ
“มุมน�ากลบั”
“มุมจบัฉลาก”
“มุมขายทนัที”

เราจดัท�าทะเบียนขอ้มูลคนท่ี “อยากให”้ “อยากได”้ ของใชป้ระจ�าวนัท่ีไม่จ�าเป็นตอ้งใชแ้ลว้ แต่ยงัสามารถใชไ้ดอ้ยู ่และหาทางจบัคู่ท่ีเหมาะสม ลงประกาศแจง้ในโคโฮนะกะโนะ ตรง “คุราชิ โนะ 

ชนัแนล” อยูต่ลอด

จ�าพวกเคร่ืองเรือน (ตู ้ตูเ้กบ็ภาชนะ ไซดบ์อร์ด เตียงสองชั้น เป็นตน้)
จ�าพวกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น (ตูเ้ยน็ โทรทศัน ์เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองท�าความร้อน เป็นตน้)
จ�าพวกของใชใ้นการเล้ียงเดก็ ของเล่น (เตียงเดก็ กระดานล่ืน เป็นตน้)
จ�าพวกเคร่ืองกีฬา ของใชเ้พื่อสนัทนาการ (อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ ของใชเ้อาทด์อร์ เป็นตน้)
จ�าพวกเคร่ืองดนตรี (อิเลก็โทน เปียโน ออร์แกน กีตาร์ เป็นตน้)

โทรศพัทไ์ปท่ีรีไซเคิลพลาซ่าและข้ึนทะเบียนขอ้มูลไว้

(แจง้ความประสงค ์หรือส่ิงท่ีตอ้งการบริจาค)

เม่ือพบคนท่ีเง่ือนไขตรงกนัแลว้ ผูแ้จง้ความประสงค์ก็จะ

เจรจากบัผูใ้หโ้ดยตรง

จดัเป็นประจ�า

สมคัรท่ีรีไซเคิลพลาซ่า

สมคัร /สอบถามเก่ียวกบั รีไซเคิลพลาซ่า
รีไซเคิลพลาซ่า  026-222-3196

เวลารับ : 9:00 – 21 : 00 น.

วนัหยดุ : 29 ธนัวาคม - วนัท่ี 3 มกราคมของปีถดัไป

ท่ีอยู ่: 26-7 มตัสึโอกะ จงัหวดันะกะโนะ (ติดกบัซนัมารีน นะกะโนะ)
เวบ็ไซตเ์มืองนะกะโนะ

ลานเรนโบว ์(การจบัคู่ใหข้องท่ีไม่ใชแ้ลว้)

การจัดฟลีมาร์เก็ต

ลานรีไซเคิล (รีไซเคิลของท่ีไม่ใชแ้ลว้)


