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ศูนย์รีไซเคิลเมืองนะกะโนะ ���-���-����  ศูนย์พลังงานสิ�งแวดล้อมนะกะโนะ ���-���-����
���-���-���� / ���-���-����

★การซื�อถุงขยะที�กำหนดให้ และ สติ�กเกอร์ขยะชิ�นใหญ่ ที�ร้านค้าปลีก (ซุปเปอร์มาร์เก็ต, คอนวี เนี�ยน
สโตร์ และอื�นๆ) ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ ที�ท่านชำระเมื�อซื�อ จะถูกจัดส่งเข้าคลังของ เมืองนะกะ
โนะผ่านผู้ประกอบการร้านค้าปลีก สำหรับระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดการ ขยะ กรุณาติดต่อ
แผนกสิ�งแวดล้อมความเป็นอยู่  ((���-����, ���-����)

���-����
หยุดช่วงก่อนและหลังปีใหม่

★สำหรับขยะที�มีจำนวนมากเป็นครั�งคราว หรือ เครื�องเรือนชิ�นใหญ่ที�เกิดจากการย้ายบ้าน ท่านสามารถนำไปทิ�งด้วยตัวเองที� ศูนย์รีไซเคิลเมืองนะกะโนะ หรือ ศูนย์พลังงานสิ�ง แวดล้อม
นะกะโนะ (มีค่าใช้จ่าย), หรือขอให้ผู้ประกอบการกำจัดขยะเอกชนที�ได้รับอนุญาติ หรือศูนย์รีไซเคิลเมืองนะกะโนะมาจัดเก็บขยะให้ท่านได้ (มีค่าใช้จ่าย และกรุณาจองล่วง หน้า) 
สำหรับวิธีการ, เวลา, ค่าใช้จ่ายและข้อมูลอื�นๆ กรุณาติดต่อ ศูนย์รีไซเคิลเมืองนะกะโนะ ((���-����) นอกจากนี� เครื�องเรือน, จักรยาน, 
ของใช้ในชีวิตประจำวันและอื�นๆที�ยังใช้ได้ กรุณามอบให้รีไซเคิลพลาซ่า * ของบางอย่างอาจถูกปฏิเสธไม่สามารถรับได้

ของที�ขอให้ท่านนำมาที�สถาน
จัดการขยะ (มีค่าใช้จ่าย)

ของที�เทศบาลเมืองไม่สามารถจัดการ
เองได้ แต่สามารถรับไว้ที�โกดังเก็บได้

 (มีค่าใช้จ่าย)

การรีไซเคิลคอมพิวเตอร์ของที�เทศบาลเมือง
ไม่สามารถจัดการได้

เฟอร์นิเจอร์ไม้ขนาดใหญ่, โต๊ะนักเรียน, 
จักรเย็บผ้าแบบใช้ขาถีบ, รถเข็นล้อเดียว 
(สำหรับขนของ), โซ่สวมล้อ (โลหะ), 
ดัมเบลเหล็ก, ท่อเหล็ก, แม่แรงยกรถ 
(ยกเว้นแบบใช้ไฮโดรลิก), นิตยสารและ 
หนังสือพิมพ์จำนวนมาก เป็นต้น

หิน, ดิน, ทราย, เครื�องมือ
เกษตร, สารเคมีสำหรับ
การเกษตร, ชิ�นส่วนยาน
ยนต์, แบตเตอรี�, เครื�องดับ
เพลิง, ถังแก๊ซ LP, น้ำมัน
เบนซิน, น้ำมันก๊าด, สีทาบ้าน
, ทินเนอร์, รถจักรยานยนต์, 
เครื�องปั�นไฟ, เปียโน, ขยะ
จากสถานประกอบการ 
(รวมถึงขยะจากการเกษตร
ด้วย), วัตถุอันตราย ฯลฯ

หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงยาว, หลอดฟลูออเรส 
เซนต์ทรงกลม, หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นวง
*หลอดไฟ LED, หลอดไฟไส้ร้อนแบบธรรมดา, หลอด 
ฟลูออเรสเซนต์ที�แตกแล้ว ถือเป็นขยะเผาไม่ได้

*ไม่รับขยะจากสถานประกอบการ
[วิธีการจัดการ] กรุณานำไปที�ใด 
ที�หนึ�งดังต่อไปนี�โดยตรง เช่น 
ร้านค้าที�ให้ความร่วมมือการเก็บ
คืนหลอดฟลูออเรสเซนต์, กอง 
สิ�งแวดล้อมและที�อยู่อาศัยในที�ว่าการเมือง หรือ 
ที�ทำการแต่ละสาขา, สถานที�จัดซันเดย์
รีไซเคิล เพื�อหลีกเลี�ยงไม่ให้แตก ถ้าเป็น
ไปได้กรุณานำมาโดยใส่ไว้ในกล่องหรือ
ถุงที�ใส่มาตอนซื�อ

เครื�องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น, ตู้แช่แข็ง, เครื�องซักผ้า, เครื�องอบผ้า

[วิธีการจัดการ] ขอให้จัดการโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ�งดังต่อไปนี�
①ขอให้ร้านผู้จำหน่ายเครื�องไฟฟ้านั�นเป็นผู้จัดการให้ (มีค่าใช้จ่าย)
②ชำระค่ารีไซเคิลที�ไปรษณีย์ จากนั�นนำเครื�องไฟฟ้า

ไปยังศูนย์รับที�กำหนดด้วยตัวเอง
บ.อุตสาหกรรมฟุคะซะวะ ซังเกียว ���-���� (อ.จิกุมะ)
บ.โทไก เซโนะ ทรานสปอร์เตชั�น ���-���� (คาวาอิ, 
มาชิมะมาจิ, เมืองนะกะโนะ)

③ชำระค่ารีไซเคิลที�ไปรษณีย์ จากนั�นขอให้บริษัทผู้ประกอบการ
     ที�ได้รับอนุญาติมารับไป (มีค่าใช้จ่าย)

*อัตราค่ารีไซเคิลขึ�นอยู่กับบริษัทผู้

ผลิตและขนาดของเครื�องไฟฟ้า

สภาพอากาศที�ไม่เอื�ออำนวยเช่นหิมะตกหนักอาจทำให้ไม่สามารถเก็บขยะได้

環境保全のため、再生紙およ
び大豆インクを使用していま

นำขยะมาทิ�งที�จุดจัดเก็บที�เขตกำหนดไว้ 

長野市

小型家電
回収協力店

①การรีไซเคิลคอมพิวเตอร์
ตัวเครื�องคอมพิวเตอร์และดีสเพลย์ 
(รวมถึงของที�เป็นชิ�นเดียวกัน)  [วิธีการจัดการ] ขอให้ติดต่อไปที�ผู้ผลิตโดยตรงทางโทรศัพท์ หรือขอผ่านเว็บไซต์ ของ
ผู้ผลิต และจัดการตามวิธีการที�ผู้ผลิตกำหนด
ติดต่อสอบถาม: สมาคมนิติบุคคลส่งเสริมคอมพิวเตอร์ �R  ��-����-����  (URL) http://www.pc�r.jp

➁การรีไซเคิลเครื�องไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก
ดูรายละเอียดได้จากใบประกาศเกี�ยวกับ”ซันเดย์รีไซเคิลและการเก็บคืนเครื�องใช้ไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น พริ�นเตอร์และสแกนเนอร์ ให้ถือว่าเป็น 
ขยะเผาไม่ได้ หรือนำไปรีไซเคิลเป็นเครื�องไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก

ในที�โล่งนอกอาคารที�ไม่มีเชื�อไฟ

① ปล่อยแก๊สในกระป๋องออกให้หมด 

(มีกระป๋องบางชนิดที�มีกลไก 

สำหรับปล่อยแก๊สออกด้วย)

② เจาะรูบนกระป๋อง

①สีขาวใส ②

❸

①ขวดที�มีเครื�องหมาย PET

② ขวดที�ไม่มีเครื�องหมาย PET ที�ขวด แต่มีระบุไว้ในฉลาก

ฉลากทิ�งเป็นบรรจุภัณฑ์และหีบห่อพลาสติก

ถือเป็นขยะเผาได้

●

●กระป๋อง (อลูมิเนียม/เหล็ก)

ถ่านอัลคาไลน์
ถ่านแมงกานีส

❶ ❷

❸ ❹

ขวดพลาสติกสำหรับเครื�องดื�ม, เหล้า, โชยุ, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโชยุ, มิริน, น้ำสลัดแบบไร้น้ำมัน

ขวดพลาสติกที�ไม่มีเครื�องหมาย PET ทั�งบนขวดและในฉลากกรุณาอย่าเอาขยะขนาดเล็กเช่นก้นบุหรี�ใส่ลงไปในถุง
(ถุงขยะเดิมยังสามารถนำมาใช้ได้)

ขยะที�สามารถเผาได้ ณ เดือน
เมษายน ����

กรณีที�มีปริมาณมาก กรุณาแบ่งทิ�งหลายๆครั�งหรือนำไปที�ศูนย์รีไซเคิลเมืองนะกะโนะด้วยตัวเอง

*ไม่จำเป็นต้องติดสติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่*ไม่จำเป็นต้องติดสติ�กเกอร์ขยะขนาดใหญ่

● ● ●

รีไซเคิลเครื�องไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก

● ●

*เอาเชื�อเพลิง/แบตเตอรี�ออก (เชื�อเพลิงที�ยังหลงเหลืออยู่ในตัวเครื�องไฟฟ้าให้เอาออกให้หมด)*เอาเชื�อเพลิง/แบตเตอรี�ออก (เชื�อเพลิงที�ยังหลงเหลืออยู่ในตัวเครื�องไฟฟ้าให้เอาออกให้หมด)

ฝาขวด 
(โลหะ)

เครื�องใช้ไฟฟ้าในบ้านที�มีขนาดไม่เกิน �ม. × ��ซม. × ��ซม. สามารถนำไปทิ�งที�ซันเดย์รีไซเคิลหรือคืนร้าน 

ค้าที�ให้ความร่วมมือในการเก็บคืนเครื�องไฟฟ้าขนาดเล็ก(ฟรี) กรุณาตรวจ

สอบชนิดของที�สามารถนำไปทิ�ง, สถานที�จัดเก็บและอื�นๆ จากใบประกาศ

เกี�ยวกับ“ซันเดย์รีไซเคิลและการเก็บคืนเครื�องใช้ไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก”
ส่งของให้กับพนักงานร้านโดยตรง

*รวมขวดแก้วขุ่นด้วย

● ● ● ● ●

● ● ●

ผลิตภัณฑ์พลาสติก(ตัวสินค้าที�เป็นพลาสติก)
ไม่ถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์และหีบห่อพลาสติก

●

● ● ●

● ประเภทผลิตภัณฑ์หนัง/ผ้า ● ●

●

*ตดัหร อืมดัไว ้

●

 กระดาษที�ไม่สามารถขจัดกลิ�นได้





(กระดาษห่อสบู่ และกล่องผงซักฟอก)

 เศษกระดาษจากเครื�องทำลาย
กระดาษ (มีความยาวไม่เกิน �� ซม.)

แบตเตอรี�แบบชาร์จได้
JBRC

03-6403-5673
http://www.jbrc.com

แบตเตอรี�แบบกระดุม
ศูนย์ส่งเสริมการจัดเก็บถ่าน
ก้อนกระดุม
0120-266-205
http://www.botankaishu.jp

Ni-Cd Ni-MH Li-ion

ถ่านแบบชาร์ตได้ และถ่านกระดุม ควรนำไปทิ�งที�
   ร้านค้าซึ�งรับเก็บคืน

ถอดตัวกรองน้ำมันออก

ดูดน้ำมันก๊าดออกให้หมด

ถอดฝาและเอาฉลากออก ใช้น้ำล้างหรือเขย่าเบาๆ เพื�อล้างสิ�งสกปรกออก 
แล้วทิ�งในสภาพเดิมไม่ต้องอัดขวดให้แบนหรืออัดขวดเพียงเล็กน้อย 
 (แหวนที�ปากขวดสามารถปล่อยทิ�งไว้ได้)

ผัก/ผลไม้, ผลและเมล็ด, ไม้, ขยะ
จากการปรุงอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ไม้,
วัสดุที�ทำจากไม้ไผ่
ขยะจากสถานที�ทำการเกษตรหรือ
สถานประกอบการ

นำไปยังผู้ประกอบการ 
จัดการขยะ

ถือเป็นขยะเผาได้

ถุงหิ�วพลาสติก

ที�ไม่สามารถมอง
เห็นข้างในใช้
ไม่ได้

ถ่านแบบกระดุมลิเธี�ยม 

ถือเป็นขยะเผาไม่ได้

กรุณาหุ้มฉนวนด้วยเทปกาว

ก่อนทิ�ง

ถ่านแบบกระดุมลิเธี�ยม 

ถือเป็นขยะเผาไม่ได้

กรุณาหุ้มฉนวนด้วยเทปกาว

ก่อนทิ�ง

จำพวกที�ทิ�งได้

จำพวกที�ทิ�งไม่ได้

ตั�งแต่เมษายน ค.ศ.����

ขยะเผาได้
ศูนย์พลังงานสิ�งแวดล้อมนะกะโนะ ของสหภาพรวมพื�นที�เขตนะกะโนะ
(�-��-� มัตสึโอกะ เมืองนะกะโนะ)

สอบถามข้อมูลได้ที� 026-222-5301

ขยะอื�นๆ 
นอกเหนือจาก

ขยะเผาได้

ขยะเผาไม่ได้,บรรจุภัณฑ์และหีบห่อพลาสติก,กระดาษ,กระป๋อง,ขวด,ขวดเพ็ท,เศษกิ�งไม้และใบไม้ที�เกิดจากการตัดแต่ง

ศูนย์รีไซเคิลเมืองนะกะโนะ (เดิม:ศูนย์กำจัดขยะเมืองนะกะโนะ)
(�-��-� มัตสึโอกะ เมืองนะกะโนะ)  สอบถามข้อมูลได้ที� 026-221-5316

หยุดจัดเก็บระหว่างเดือนมกราคม ถีง มีนาคม
*สามารถนำไปทิ�งด้วยตัวเองได้ที�ศูนย์รีไซเคิลเมืองนะกะโนะ สำหรับของที�เข้าข่ายขยะประเภทนี� 

สามารถนำไปทิ�งเป็นขยะเผาได้(มีค่าใช้จ่าย)
！！

แม่แรงแบบใช้ไฮโดรลิค, ล้อรถยนต์, จักรยานไฟฟ้า, 
เครื�องมือเพื�อสุขภาพไฟฟ้า, ราวตากผ้า, กระเบื�อง 
หลังคา, อิฐ, บล็อกคอนกรีต, ออยฮีตเตอร์, หินที�ใช้ 
ทับผักดอง(ข้างนอกเป็นพลาสติก), *โซฟาและที� 
นอนแบบมีสปริง เป็นต้น
[วิธีการจัดการ] กรุณาโทรมาแจ้งที�ศูนย์รีไซเคิลเมือง 
นะกะโนะ ���-���� ก่อนล่วงหน้า แล้วจึงนำ ของ
มาด้วยตัวเอง สิ�งของที�มีสัญญาลักษณ์ * บริษัท�
แห่งดังต่อไปนี�สามารถรับไปจัดการได้
• บ.นาโอโตมิ โชจิ ���-���-����
• บ.ทาการา ชิเกน ไคฮัตสึ ����-���-���
• บ.อีโครุ ซีโร่ ���-���-����
• โทซากิ โชไก ���-���-����

タ  イ  語

(แผ่นฟอยล์อลูมิเนียม)

*หากไม่แน่ใจว่าควรใส่
ขวดไว้ในคอนเทเนอร์
สีอะไร กรุณาใส่ไว้ใน 
❸อื�นๆ 
(คอนเทเนอร์สีน้ำเงิน)

* สถานจัดการขยะเผาได้ของอำเภอนะกะโนะ ได้เปลี�ยนจากศูนย์กำจัดขยะอำเภอนะกะโนะ มาเป็น ศูนย์พลังงานสิ�งแวดล้อม นะ
กะโนะ ของสหภาพรวมพื�นที�เขตนะกะโนะ ในเดือนมีนาคม ค.ศ.���� พร้อมกันนี� ชื�อของสถานจัดการรีไซเคิลและบีบอัด
หีบห่อพลาสติกได้เปลี�ยนเป็น ศูนย์รีไซเคิลเมืองนะกะโนะ

*ห้ามใส่บรรจุภัณฑ์พลาสติกซ้อนไว้ในถุงพลาสติกแล้วนำมาทิ�ง

ติด
ต่อ

ส
อบ

ถา
ม

*ส่วนที�เป็นสายไฟในผ้าห่มหรือพรม 
ไฟฟ้าให้ถือเป็นขยะเผาไม่ได้

*บีบน้ำออก
*ทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกที่บ้าน

*เนื�องจากสายเทปเข้าไปพัน 
เครื�องบดขยะ จึงยกเว้นให้ 
เป็นขยะเผาได้.

*สิ�งที�เปรอะเปื�อนให้นำ 
ไปทิ�งเป็นขยะเผาได้

*ไม่สามารถเก็บขยะ 
ที�บรรจุของเหลว 
หรือสีไว้ข้างใน

*เอาก๊าซทั�งหมดออก 
เช่นเดียวกับในภาพ

*หลอดไฟเรืองแสงทิ�งที�จุด 

รับคืน หลอดไฟ LED ทิ�ง

เป็นขยะเผาไม่ได้

*สำหรับจักรยานไฟฟ้า กรุณาอ่านราย 
ละเอียดใน “ของที�ไม่สามารถทิ�งที�จุดจัด 
เก็บได้” ที�ระบุอยู่ส่วนท้าย ของปฏิทิน.

*

*

*

*

*

เซรามิค, ขวดเครื�องสำอาง, ขวดสำหรับหมักเหล้าผลไม้, 
ขวดแก้วสีขาว, ขวดสารละลาย(ทินเนอร์), ขวดสี, ขวดยา 
(ขวดยาน้ำถือเป็นขวดแก้ว), แก้วที�เป็นภาชนะบนโต๊ะ 
อาหาร, ฝาขวด(โลหะ)

ฝาขวด(พลาสติก)

ขยะที�ไม่สามารถใส่ในถุงที�กำหนดไว้ได้ 
แต่ยังสามารถใส่ในรถขยะ

ขยะที�ไม่สามารถใส่ในถุงที�กำหนดไว้ได้ 
แต่ยังสามารถใส่ในรถขยะ

รีไซเคิล
พลาซ่า

ก่อน 8 โมงเช้าของวันเก็บขยะ กรุณาร่วมมือกันเพื�อลดปริมาณของขยะและแยกขยะ ! 
(แต่ละเขตเป็นผู้กำหนดกฎระเบียบของจุดจัดเก็บขยะในเขตนั�นๆ)

เครื�องหมายนี�เป็น
เครื�องหมายแยก
ประเภท

ขนาดของขยะขนาดใหญ่ที�สามารถ
ทิ�งที�จุดจัดเก็บขยะได้ (ประมาณ) 
ไม่เกิน � ม. × �� ซม. × �� ซม.

ใช้ให้หมดแล้วล้างสิ่งสกปรกและเศษน้ำมันออก
ฉลากที่แกะไม่ออกให้ทิ้งรวมกันได้

*กรุณานำถุงส่วนตัวมาตอนซื�อของ

รูปถ่าย, กระดาษความร้อน (เช่น กระดาษใบเสร็จ), 
กระดาษคาร์บอน, กระดาษโฟมไวต่อความร้อน (เช่น 
กระดาษที�ใช้พิมพ์อักษเบรลล์), กระดาษทรานเฟอร์,  
กระดาษชำระ กระดาษกันน้ำ, กระดาษที�เปื�อนน้ำมัน, 
กระดาษที�ใช้ยัดในกระเป๋าและรองเท้า เป็นต้น

กระป๋อง/กระป๋องสเปรย์/กระป๋องแก๊ส

ให้ทิ�งในคอนเทเนอร์แยกสีที�จุดจัดเก็บขยะ
ถอดฝาออก ใช้น้ำล้างหรือเขย่าเอาสิ่งสกปรกและเศษน้ำมันออกก่อน
 (ส่วนที่ไม่สามารถแกะฝาออกได้ก็ทิ้งไว้อย่างนั้น) 

ขวดที่แตกให้แยกสีแล้วทิ้งรวมกันได้

คอนเทเนอร์สีขาว

คอนเทเนอร์สีน้ำตาล

*สำหรับขวดเบียร์หรือ
ขวดขนาด�โช กรุณา 
คืนที�ร้านจำหน่าย

ถุงใสที�มองเห็นข้างใน

มัดกิ�งไม้ด้วยเชือก ใส่ใบไม้และหญ้าในถุงใสที�มองเห็นได้ (ห้ามใสในถุงพลาสติก) 

แล้วนำออกมาทิ�งที�จุดจัดเก็บขยะ

 สำหรับเครื�องปรับอากาศ, โทรทัศน์, เครื�องซักผ้า, ตู้เย็น, ตู้แช่แข็ง, เครื�องอบผ้า, และคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทิ�งที�จุดจัดเก็บได้

การกำจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ที�จุดรับคืน

(มอเตอร์ไซด์, สกูตเตอร์ และโมเพด)
[วิธีการจัดการ] นำไปที�ร้านรับทิ�งจักรยานยนต์ หรือ สถานดำเนินการที�กำหนด (บ.อุตสาหกรรมฟุคะซะวะ ซังเกียว ���-����)

*สอบถามเกี�ยวกับขั�นตอนได้ที� ศูนย์บริการรีไซเคิลรถจักรยานยนต์ ���-����-����


