
วนัจดัเก็บ

ทกุสปัดาห์

วนั

　　และ

วนั

[เดอืนละ 2 ครัง้]

สปัดาหท์ี่

วนั

　
[เดอืนละ 2 ครัง้]

สปัดาหท์ี่

วนั

[เดอืนละ 1 ครัง้]

สปัดาหท์ี่

วนั

[เดอืนละ 1 ครัง้]

วนัเดยีวกับวนัทีท่ ิง้ขวด

[เดอืนละ 2 ครัง้]

สปัดาหท์ี่

วนั

[เดอืนละ 2 ครัง้]

วนัเดยีวกับวนัทีท่ ิง้

จ าพวกกระดาษ

　

　☎03-5282-7686 　
　

◆เมอืงอะซะฮไีมส่ามารถจัดเก็บ-

ท าลายได ้ขอใหส้อบถามไปทีผู่ผ้ลติ

แตล่ะราย หรอืศนูยส์ง่เสรมิ 3R (3r 

Promotion Center)

◆ขยะทีม่จี านวนมากในคราวเดยีว (ยา้ยบา้น ท าความสะอาดครัง้ใหญ่ เป็นตน้)

เครือ่งใช้

ไฟฟ้า

ขนาดเล็ก

ขยะทีร่บัท ิง้ใน "กลอ่งรวบรวมขยะเครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็ก" (ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย)
การขนไปยังสถานขีนยา้ยขยะเมอืงอะซะฮโีดยตรง

◆กลอ่งรวบรวมขยะตัง้อยูท่ีท่ีว่า่การอ าเภอ ฯลฯ

◆กรณุาลบขอ้มลูตา่ง ๆ เชน่ ขอ้มลูสว่นบคุคล ฯลฯ

จ าพวกผา้

◆เสือ้ผา้ทีซ่กัแลว้ ●พับคร่าว ๆ แลว้ใสใ่นถงุใสหรอืโปร่งแสง

※ผา้สกปรกหรอืขาดช ารดุ น าทิง้เป็น "ขยะธรรมดา" ●อยา่น าไปทิง้ขณะทีฝ่นตก

※ผา้หม่ เศษผา้ตา่ง ๆ น าทิง้เป็น "ขยะธรรมดา"

จนัทร-์เสาร ์（ยกเวน้วนัสิน้ปีและวนัขึน้ปีใหม่）[วนัท าการ]

8:30-12:00 น.     13:00-16:00 น.

◆ถอดแบตเตอรีอ่อก    ◆ขยะทีใ่สก่ลอ่งไปแลว้จะไมส่ง่คนืให ้

◆ส าหรับขยะทีใ่สก่ลอ่งรวบรวมฯ ไมไ่ด ้ใหน้ าทิง้เป็น "ขยะรไีซเคลิ (โลหะ)"
【ขยะทีรั่บรวบรวม】 โทรศัพทม์อืถอื สมารท์โฟน แท็บเล็ต คอมพวิเตอรโ์นต้บุ๊ก กลอ้ง

ดจิทัิล กลอ้งวดิโีอ เครือ่งเลน่เกมพกพา ไดรเ์ป่าผม มดีโกนไฟฟ้า เป็นตน้

ขยะ

ขนาดใหญ่

ขยะทีต่อ้งน ำมำทิง้โดยตรงที ่"สถำนขีนยำ้ยขยะเมอืงอะซะฮ"ี (ขยะทีไ่มส่ำมำรถน ำทิง้ทีจ่ดุรวมขยะ)

*ถา่นไฟฉาย *ถา่นกระดมุ *แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน *ปรอทวดัไข ้(เทอรโ์มมเิตอร)์

*ปรอทวดัความดันโลหติ *แบตเตอรีม่อืถอื *ไฟแช็ก (ตอ้งใชใ้หห้มดกอ่นน าไปทิง้เสมอ)

ขยะมพีษิ

ขยะทีร่บัท ิง้ใน "กลอ่งรวบรวมเฉพาะ" (ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย)

◆กลอ่งรวบรวมขยะตัง้อยูท่ีท่ีว่า่การอ าเภอ ศาลาประชาคม ฯลฯ

【ขยะทีรั่บรวบรวม】

※ตวัเลขเศษทีไ่มถ่งึ 10 กโิลกรัม จะถอืเป็น 10 กโิลกรัม

ขยะในครัวเรอืน     100 เยน/10 กโิลกรัม

ขยะในภาคธรุกจิ    200 เยน/10 กโิลกรัม

■ตามทีบ่ญัญตัใินกฏหมายรไีซเคลิเครือ่งใขไ้ฟฟ้าภายในครวัเรอืน

◆เมอืงอะซะฮไีมส่ามารถจัดเก็บได ้และไมส่ามารถน าทิง้ทีจ่ดุรวมขยะได ้

 ●โทรทัศน์　  ●เครือ่งปรับอากาศ　　●ตูเ้ย็น　　●ตูแ้ชแ่ข็ง　　●เครือ่งซกัผา้　　●เครือ่งอบแหง้

[เวลาท าการ]

 ①สง่ใหร้า้นทีซ่ ือ้มา หรอืรา้นทีรั่บซือ้ตอ่ ①②ตอ้งจา่ยเงนิคา่รไีซเคลิเครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ในครัวเรอืน และ คา่ขนสง่ในการจัดเก็บ ตาม

ในขอ้

■ขยะทีเ่มอืงอะซะฮไีมส่ามารถจดัเก็บได้
■เดสกท็์อป คอมพวิเตอรส์ว่น

บคุคลแบบต ัง้โตะ๊
◆เมอืงอะซะฮไีมส่ามารถจัดเก็บได ้และไมส่ามารถน าทิง้ทีจ่ดุรวมขยะได ้
　 ขอใหร้า้นคา้ปลกี หรอืรา้นจ าหน่ายรับไปจัดการ หรอืขอใหผู้ช้ านาญการเป็นผูด้ าเนนิการให ้

* ภาชนะและยาก าจัดศัตรพูชื  * อปุกรณ์การเกษตร  * วสัดทุีใ่ช ้

ในทางการเกษตร  * ซากวสัดจุากงานกอ่สรา้ง  * บล็อก

คอนกรตี

　

* ยปิซัม่บอรด์ * ยางรถยนต ์* ชิน้สว่นยานยนต ์* รถจักรยานยนต ์*

 แบตเตอรี ่* ดนิ * ทราย * หนิ * ขยะทางการแพทย ์ฯลฯ ..  ☎03 (5282) 7687

[คา่บรกิารก าจดัขยะ]*หลอดไฟฟลอูอเรสต ์(หอ่หลอดทีแ่ตกดว้ยกระดาษหนังสอืพมิพห์รอือืน่ ๆ แลว้น าทิง้เป็น "ขยะธรรมดา"

◆ภาชนะบรรจซุอส ฯลฯ ถาด ถงุพลาสตกิ กลอ่งโฟม 10 ใบ 450 เยน ●ถอดชิน้สว่นโลหะออกใหม้ากทีส่ดุ และน าทิง้เป็นขยะรไีซเคลิ (โลหะ)

◆ชาม จาน แจกัน เป็นตน้ (เล็ก) 20 ลติร ●ภาชนะแกว้ กระจก ขวดแตก ฯลฯ จะเป็นอนัตรายไดใ้นขณะเก็บขยะ

 ดงันัน้ควรหอ่ดว้ยกระดาษหนังสอืพมิพห์รอือืน่ ๆ กอ่นน าไปทิง้ และ

เขยีนค าวา่ "ガラス" (แกว้) ไวบ้นถงุ

※ฉลากและฝาขวด น าทิง้เป็น "ขยะธรรมดา"

●ใชเ้ฉพาะกบัขวดพลาสตกิทีม่เีครือ่งหมาย PET ตดิอยูเ่ทา่นัน้

◆ขยะทีไ่มส่ามารถใสใ่นถงุทีก่ าหนดได ้

   (น าขยะมาโดยแยกเป็นขยะธรรมดาและขยะรไีซเคลิ) 

กระดาษ

ใชแ้ลว้

◆กระดาษหนังสอืพมิพ ์นติยสาร หนังสอื ลังกระดาษ ●มัดเชอืกแยกตามประเภทใหถ้อืไดด้ว้ยมอืเดยีว

   กลอ่งกระดาษ กระดาษรไีซเคลิ ●ลา้งกลอ่งกระดาษดว้ยน ้า คลีอ่อกแลว้ท าใหแ้หง้

※กระดาษสกปรกหรอืกระดาษแปรรปู น าทิง้เป็น "ขยะธรรมดา" ●อยา่น าไปทิง้ขณะทีฝ่นตก

(เล็ก) 20 ลติร

◆ชิน้สว่นโลหะ ไมแ้ขวนเสือ้โลหะ ฝาโลหะ 10 ใบ 100 เยน

◆กระป๋องแกส๊ปิคนคิ, กระป๋องสเปรย์

โลหะ

◆กระทะโลหะ หมอ้ กาตม้น ้า เป็นตน้

ขวด

◆อาหาร-เครือ่งปรงุรส

ขวดพลาสตกิ

 PET

◆เครือ่งปรงุรส, เครือ่งดืม่ เป็นตน้

เสน้ใย ◆ตุก๊ตายัดนุ่น ผา้หม่ ผา้ปทูีน่อน ผา้มา่น ผา้ออ้ม ●ก าจัดสิง่ปฏกิลูทิง้ลงหอ้งน ้ากอ่นน าผา้ออ้มกระดาษไปทิง้

10 ใบ 200 เยน

อืน่ ๆ ◆CD DVD รองเทา้ กระเป๋า ทรายอนามัยสตัวเ์ลีย้ง ขวดเครือ่งส าอาง

ขยะรไีซเคลิ
ใสถ่งุแยก

ประเภทกระป๋องแคน

◆กระป๋องอาหาร-เครือ่งดืม่ ●เทของขา้งในออกหมดแลว้  ●ใชน้ ้าเขยา่ลา้งเบา ๆ

　(เชน่ น ้าผลไม,้ เบยีร,์ เครือ่งกระป๋อง, ขนม เป็นตน้)

◆อาหารสตัว์

◎จัดเก็บแยกประเภทตามวนัทีก่ าหนดใหท้ิง้ได ้

◎การแยกประเภทขยะไมถ่กูตอ้งหรอืน าขยะทิง้ผดิวนัจะสรา้งความเดอืดรอ้นแกผู่อ้ ืน่

เครือ่งปั้นดนิเผา

ประเภทแกว้ ◆ผลติภัณฑแ์กว้ กระจก ขวดแตก เป็นตน้

วธิแียกขยะ
ถงุขยะที่

ก าหนด วธิจัีดการ

ขยะธรรมดา [สปัดาหล์ะ 2 ครัง้] ●สะเด็ดน ้าขยะเปียกใหแ้หง้ และมัดปากถงุ

   จ าพวกกระดาษและผา้ทีร่ไีซเคลิไมไ่ด ้เป็นตน้ ●ตดัผา้หม่ ผา้ปทูีน่อนทีส่กปรก ผา้มา่น ฯลฯ เป็นชิน้ ๆ ชิน้ละประมาณ

 50 ซม. x 50 ซม.พลาสตกิ ◆ของเลน่ ถัง เป็นตน้ (ใหญ)่ 45 ลติร

  กฎ  
★แยกขยะกอ่นทิง้

★น าขยะไปทิง้ในจดุรวมขยะทีก่ าหนดไว ้

★ใหน้ าขยะมาทิง้กอ่น 8.00 น.ของเชา้วนัเก็บขยะ

ขยะในครัว ◆ขยะเปียก เปลอืกหอย น ้ามันปรุงอาหาร เชน่ น ้ามันทอดเท็มปรูะ ●ท าใหน้ ้ามันจับตวัดว้ยสารท าใหแ้ข็งตวั หรอืใชก้ระดาษหรอืผา้ซบั

กิง่ไม ้และใบไม ้ ◆กิง่ไม ้ใบไม ้หญา้ เป็นตน้ ●ตดักิง่ไมห้รอืแผน่ไมใ้หม้ขีนาดใสถ่งุไดแ้ละใสใ่นถงุทีก่ าหนดเสมอ

☎0479（62）5328

[ตดิตอ่สอบถามไดท้ี]่

◎ทีท่ าการเมอืงอะซะฮี

 แผนกสิง่แวดลอ้ม

◆สรุา           เป็นตน้

●เทของขา้งในออกหมดแลว้  ●ใชน้ ้าเขยา่ลา้งเบา ๆ

※ขวดเครือ่งส าอางและของทีแ่ตกแลว้ น าทิง้เป็น "ขยะธรรมดา"

●แกะฝาและฉลากออก

●เทของขา้งในออกหมดแลว้  ●ใชน้ ้าเขยา่ลา้งเบา ๆ

(ใหญ)่ 40 ลติร ●ถอดฝาออก

10 ใบ 200 เยน ●ปรกึษาตวัแทนจ าหน่าย เนือ่งจากไมม่กีารจัดเก็บขวดยาฆา่แมลง

และยาฤทธิร์ุนแรง

●ใชข้องในขวด-กระป๋องสเปรยจ์นหมดแลว้ (หา้มเจาะร)ู

●แกะผา้ ไวนลิ พลาสตกิออกใหไ้ดม้ากทีส่ดุ

（อาซาฮคีลนีเซ็นเตอรเ์ดมิ）
สถานีขนยา้ยขยะเมอืงอะซะฮี

น ิ5938-2 เมอืงอะซะฮี

[ชือ่หนว่ยงาน]

[ทีอ่ยู]่

 ②ขอใหร้า้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าปลกีมารับ

 ③กรณีจัดทิง้โดยบคุคลธรรมดา ใหซ้ือ้ตัว๋รไีซเคลิทีท่ีท่ าการไปรษณีย ์แลว้ขนไปยังจดุรับของทีก่ าหนด

*บรษัิท Kohnan-Unyu จ ากัด

ศนูยก์ระจายสนิคา้

☎0479-46-2400

＊บรษัิท Eco Mine จ ากดั

☎0476-94-0050

【จดุรับของทีก่ าหนดทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง】

วธิกีำรแยก-วธิกีำรทิง้ขยะ

เฟอรน์เิจอร์ เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในครัวเรอืน จักรยาน ฯลฯ ทีน่อน พลั่ว ฯลฯ

ชอ่งใสป่ระมาณ
30 x 15ซม.

สถานขีนยา้ยขยะเมอืงอะซะฮี

ไปโซซะ

(อำซำฮคีลนีเซ็นเตอรเ์ดมิ)

กำรเดนิทำง

และ

ไมไ่ด ้

ก าหนด

และ

และ

ไปโชชิ

รา้น
สะดวกซือ้

สวนสปอรต์
โนโมริ

Cainz Home

JR สายโซบฮุงเซน็

สถานี JR
ฮงิาตะ

ทำงหลวงหมำยเลข 126

ไมไ่ด ้

ก าหนด

ฌาปน
สถาน

タイ語


