タイ語

วิธีการแยก / ทิ้งขยะและขยะรีไซเคิล

สำหรับครัวเรือน
เดือนเมษายน ปี 2020 เป็นต้นไป

○ทิ้งขยะ (ขนาดต่ำกว่า 60 ซม.) ในถุงที่เมืองกำหนดตามกฎการแยกขยะ
และนำไปวางในพื้นที่เก็บขยะที่กำหนดในภายเมืองก่อน 8 โมงเช้าของวันที่จะมีการเก็บขยะ

○อย่าทิ้งขยะจากสถานประกอบการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน และโรงงาน ฯลฯ ในพื้นที่ทิ้งขยะ
ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเทศบาลเมืองโทโยอาเกะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการลดขยะ

☎(0562)92-1113

กลุ่ม

ขยะที่เผาไหม้ได้

ข้อควรระวัง

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเมืองโทโยอาเกะ
โฮมเพจ คิวอาร์โค้ด

https://www.city.toyoake.lg.jp

โฮมเพจ

● วันเก็บขยะจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเขตและสมาคมเมืองที่ท่านอาศัยอยู่
โปรดนำขยะไปวางในสถานที่ที่เมืองกำหนดตามวันที่เก็บขยะด้านล่าง
วันที่เก็บขยะอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันหยุดสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
● จะไม่มีการเก็บขยะที่ไม่ปฏิบัติตามกฎการคัดแยก
โดยจะติดสติ๊กเกอร์เตือนและขยะจะยังคงถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ทิ้งขยะ
ซึ่งจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น
โปรดทิ้งขยะด้วยถุงที่กำหนดในวันและเวลาที่ระบุ
หากไม่ปฏิบัติตาม อาจได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย
ตารางวันที่เก็บขยะ

ประเภทและตัวอย่างในแต่ละประเภท
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์กระดาษ

ขยะเปียก

ประเภทไม้ / ไม้ไผ่

ประเภทพรม / ฟูก

อื่นๆ

ทุกวันจันทร์ / พฤหัสของสัปดาห์ ทุกวันอังคาร / ศุกร์ของสัปดาห์

เศษกระดาษ

ใบไม้แห้ง

ทุกวัน

แกลลอนพลาสติก
แกนกระดาษ

/

ไม้แขวนพลาสติก

กระถางต้นไม้พลาสติก

แยกน้ำออกให้มากที่สุด

ถังพลาสติก

รองเท้า / หนัง / ผลิตภัณฑ์ยาง

เทป

แปรงสีฟัน

ของสัปดาห์
แก้วกระดาษ

ที่ปิดอ่างอาบน้ำยาวกว่า 60 ซม. ได้
ต้องใส่ไว้ในถุงที่กำหนด

ของเล่น

ประเภทขวด

ภาชนะพลาสติก
และบรรจุภัณฑ์

รองเท้าผ้าใบ /
รองเท้าหนัง / รองเท้าบูท

CD / DVD / เทป / วิดีโอเทป

ประเภทถ้วย / แพ็ค

ทุกวัน

ถาดผลไม้ ฯลฯ

แพ็คเกจไข่ /
เจลลี่คำเดียว ฯลฯ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย /
พุดดิ้ง / โยเกิร์ต /
อาหารสำเร็จรูป /
กล่องข้าวร้านสะดวกซื้อ

ท่อไวนิล

ประเภทถาด

ขวดน้ำยาซักล้าง /
แชมพู / ครีมนวด /
สบู่ล้างมือ ฯลฯ

ของสัปดาห์
สิ่งของที่มี
สัญลักษณ์นี้

กระจกทนความร้อน

ห่อส่วนใบมีดด้ว
ยกระดาษ ฯลฯ

แก้ว

หลอดฟลูออเรสเซนต์

ของเดือน
ขยะรีไซเคิล

หลอดฟลูออเรสเซนต์ยาวกว่า 60 ซม. ได้
ต้องใส่ไว้ในถุงที่กำหนด

หนังสือพิมพ์

ยาวกว่า 60 ซม. ได้
ต้องใส่ไว้ในถุงที่กำหนด

นิตยสาร /
กระดาษเบ็ดเตล็ด

กระดาษแข็ง

ห่อลูกกวาด / ขนมหวาน ฯลฯ

ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมฟอยล์

เครื่องใช้ไฟฟ้า

กระถางต้นไม้
แก้วน้ำร้อน

แผ่นกันคราบในครัว

เครื่องเล่นวิดีโอ

เครื่องเล่นวิทยุเทป

จาน

กล่องนม

ถ้วยสำหรับนาเบะยากิอูด้ง ฯลฯ

ภาชนะและบรรจุภัณฑ์กระดาษ

*หากใส่สิ่งของลงถุงที่กำหนดไม่ได้
ให้ระบุประเภทและติดบนตัวสิ่งของ
ประเภทเครื่องแต่งกาย / เสื้อผ้า
หมวก
เข็มขัด
เสื้อดาวน์แจ็คเก็ต

กระเป๋าสตางค์

กระป๋องเหล็ก

ประเภทอลูมิเนียม
กระป๋องอลูมิเนียม

กระป๋องสเปรย์ /
กระป๋องแก๊ส

②ทิ้งโดยไม่เจาะรู
กาต้มน้ำ
กระทะ (เหล็ก)

(ขวดอิชโช, ขวดเบียร์)

ขวดอื่น ๆ

หม้อ
กระทะ
(อลูมิเนียม)

ขวด PET

ขวดที่มีค่าใช้จ่าย

①ทำให้ข้างในว่างเปล่า

เตาแก๊ส

(ขวดที่นอกเหนือจากข้างต้น)

ข้อควรระวัง
● แยกหน งั ส อ
ื พม
ิ พ์ / น ต
ิ ยสาร / กระดาษเบ ด
็ เตล ด
็ /
กระดาษแข ง็ / กล่องนมออกเป น
็ แต่ละประเภท
แล ้วม ด
ั ด ้วยเช อ
ื ก
นำมาท ิ ้งโดยหล กี เล ย
ี ่ งฝนให ้มากท ส
ี่ ด
ุ

● ประเภทเคร ือ
่ งแต่งกาย / เส ื ้อผ ้า
ให ใ้ ส่ในถุงพลาสต กิ ท ีม
่ องเห น
็ ด ้านในได ้

①แกะฉลากและฝาปิดออก
แล้วนำไปใส่ใน
"ภาชนะพลาสติกและบรรจุภัณฑ์"
②ล้างภายในด้วยน้ำเบา ๆ

ถุงโปร่งใสไม่มีสีที่กำหนด

● ภาชนะและบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษท ีม
่ เี คร ือ
่ งหมาย
หากม ข
ี นาดใหญ่
ให ้กางออกแล ้วม ด
ั ด ้วยเช อ
ื ก หากม ข
ี นาดเล ก
็
ให ใ้ ส่ไว ใ้ นถุงกระดาษ แล ้วม ด
ั ด ้วยเช อ
ื กก่อนท ิ ้ง

เสื้อผ้า

ประเภทเหล็ก

หม้อไฟฟ้า

ท่านสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กไปให้สถานที่ในเมืองที่กำหนดไว้
3 แห่ง (ดูด้านหลัง) ได้ฟรี

กระเป๋า

ประเภทโลหะ

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

●Yutakadai-ku
●Nakajima-ku
●Owaki-ku
●Sakabe-ku

●Higashi-Kutsukake-ku
●Nishi-Kutsukake-ku
●Chokushidai-ku
●Nishigawa-ku
●Yoshiike-ku
●Okute-ku
●Ano-ku

●Zengo-ku
●Ochiai-ku
●Nishi-ku
(Senninzuka-Higashi
and Senninzuka-Nishi
(Chonaikai))

●One-ku
●Sakuragaoka-ku
●Okehazama-ku
●Yakata-ku

●Misaki-ku
●Nishi-ku
(Keibajo-Higashi,Zen
go-Nishi and Shikita
(Chonaikai))
●Magome-ku
●Futamuradai-ku
(including Toyoake
Danchi)

ใส่ถุงสีฟ้าโปร่งแสงที่กำหนด

(เครื่องทำความอุ่นใช้น้ำมัน / เครื่องทำความอุ่นใช้พัดลม /
เตาผิงใช้น้ำมัน / เตาอบไมโครเวฟเป็นขยะขนาดใหญ่)

สถานที่และวัน
ที่ที่เขต /
สมาคมเมือง /
สมาคมเด็กกำ
หนด

สถานที่ในเมือ
งที่กำหนดไว้
3 แห่ง
(ดูด้านหลัง)

ฝาพลาสติก เช่น ขวด PET /
ขวดเปล่า /
ภาชนะพลาสติก ฯลฯ

ถุงเครื่องแต่งกาย /
กระดาษชำระ ฯลฯ

สิ่งของที่มี
สัญลักษณ์นี้

หรือ

อังคาร

โฟม /
วัสดุกันกระแทกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ฯลฯ

ถาดอาหารสด เช่น ซาชิมิ ฯลฯ

ชาม
กระจกแผ่น

ตาข่ายโฟมแอปเปิ้ล /
พีช / ลูกแพร์ ฯลฯ

ตาข่ายสำหรับส้ม /
หัวหอม ฯลฯ

③ใช้เท้าเหยียบให้แบน

●Yutakadai-ku ●Nakajima-ku
●Owaki-ku ●One-ku
●Sakuragaoka-ku ●Sakabe-ku
●Zengo-ku ●Ochiai-ku
●Okehazama-ku ●Yakata-ku
●Nishi-ku (Senninzuka-Higashi and
Senninzuka-Nishi (Chonaikai))

จันทร์

ประเภทฝา (พลาสติก)

ร่ม

กระจก

ใส่ถุงสีแดงโปร่งแสงที่กำหนด

ประเภทตาข่าย

ฟิล์มชั้นนอกบาง ๆ สำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย /
บุหรี่ / ขนม / ของใช้ในชีวิตประจำวัน

กรรไกร / มีด /
มีดครัว / มีดโกน
หลอดไฟ

ผ้าอ้อมสำเร็จรูป

ประเภทวัสดุกันกระแทก

บรรจุภัณฑ์สำหรับยา /
เครื่องสำอาง / สบู่ /
ของใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ

ประเภทมีด

ผลิตภัณฑ์แก้ว

มัดหรือตัดให้เหลือต่ำกว่า 60
ซม.

ถุงสำหรับผัก / โซบะ /
อูด้ง / ขนมปัง /
อาหารสำเร็จรูป /
อาหารแช่แข็ง ฯลฯ

ล้างด้วยน้ำแล้วเช็ดให้แห้ง

ขยะที่เผาไหม้ไม่ได้

ทุก
วันพุธที่

แพ็คเกจแปรงสีฟัน /
เครื่องเขียน ฯลฯ

ขวดวิตามิน / น้ำยาบ้วนปาก /
ยาหยอดตา ฯลฯ

ภาชนะบรรจุแบบหลอด

60cm

ประเภทถุงพลาสติก

ถาดเครื่องเคียง ขนมหวาน ฯลฯ
ขวดน้ำซุปเข้มข้น /
น้ำสลัดที่ไม่มีน้ำมัน

ถุงร้อนแบบใช้แล้วทิ้ง
ตัดกิ่งและต้นไม้ให้มีความยาว
น้อยกว่า 60 ซม.
และมีความหนาน้อยกว่า 5
ซม. แล้วมัดด้วยเชือก
ไม่จำเป็นต้องใส่ถุงที่กำหนด

ที่ปิดอ่างอาบน้ำ

รูปถ่าย

มูลสัตว์เลี้ยง

60cm

●Higashi-Kutsukake-ku
●Nishi-Kutsukake-ku
●Chokushidai-ku ●Nishigawa-ku
●Misaki-ku ●Yoshiike-ku
●Okute-ku ●Ano-ku
●Nishi-ku (Keibajo-Higashi,
Zengo-Nishi and Shikita (Chonaikai))
●Magome-ku
●Futamuradai-ku (Including Toyoake
Danchi)

● ประเภทโลหะ ให ้แบ่งเป น
็ 3 ประเภท ได ้แก่
"ประเภทเหล ก
็ " "ประเภทอล ม
ู เิ น ยี ม" "กระป อ
๋ งสเปรย์
/ กระป อ
๋ งแก ส
๊ " ก่อนท ิ ้ง
● ห ้ามนำกระป อ
๋ งสเปรย์ /
กระป อ
๋ งแก ส
๊ ใส่ไว ใ้ นถุงแล ้วท ิ ้งเป น
็ ขยะโดยเด ด
็ ขาด

ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน

ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน

●Nishi-Kutsukake-ku (Shuku and Arai
(Chonaikai))
●Nishigawa-ku (Osada-Nishi,
Sasahara-Higashi, Shimabara, Osada-Higashi,
Sasahara-Nishi (Chonaikai))
●Yutakadai-ku ●Ano-ku ●Owaki-ku
●One-ku ●Sakuragaoka-ku ●Sakabe-ku
●Zengo-ku ●Nishi-ku ●Magome-ku

●Higashi-Kutsukake-ku
●Nishi-Kutsukake-ku (Yamashinden,
Yamada, Tokuda, Hongo, Jinai,
Hikaridai-Danchi and Daido (Chonaikai))
●Chokushidai-ku
●Nishigawa-ku (Nishigawa (Chonaikai))
●Misaki-ku ●Yoshiike-ku ●Okute-ku
●Nakajima-ku ●Ochiai-ku ●Okehazama-ku
●Yakata-ku
●Futamuradai-ku (including Toyoake Danchi)

วิธีการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและคอมพิวเตอร์
ท่านสามารถนำไปให้สถานที่ในเมืองที่กำหนดไว้ 3 แห่ง (ดูด้านหลัง) ได้ฟรี
●เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก

รายการ

เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กล้องดิจิตอล / เครื่องบันทึก DVD / เครื่องเป่าผม
/ เครื่องทำความอุ่นใช้พัดลม / เตาอบไมโครเวฟ /
เครื่องพิมพ์สำหรับครัวเรือน ฯลฯ
หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

●คอมพิวเตอร์

รายการ

อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น โน๊ตบุ๊ค / คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / คีย์บอร์ด ฯลฯ
*ลบข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกำจัด

ขยะขนาดใหญ่
ทุกวันพุธ
(ต้องขออนุญาต)

หรือ

ศูนย์ทำความสะ
อาดโทบุจิตะ
(ดูด้านหลัง)

●เกณฑ์การคัดแยก

ความยาว ความกว้าง หรือความสูง ด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่า 60 ซม.

●สิ่งที่ถือว่าเป็นขยะขนาดใหญ่โดยไม่คำนึงถึงขนาด
เครื่องทำความอุ่นใช้น้ำมัน / ราวตากผ้า

เครื่องทำความร้อนใช้พัดลม / เตาผิงใช้น้ำมัน / เตาอบไมโครเวฟ /
เครื่องพิมพ์สำหรับครัวเรือน
4 รายการข้างต้นถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก สามารถนำไปให้สถานที่ในเมือง
ที่กำหนดไว้ 3 แห่ง (ดูด้านหลัง) ได้ฟรี

*ดูด้านหลังสำหรับวิธีการทิ้ง

ขยะขนาดใหญ่

*เครื่องปรับอากาศ / ทีวี / ตู้เย็น / เครื่องซักผ้า /
เครื่องอบผ้าเป็นรายการที่อยู่ภายใต้กฎหมายการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ดังนั้น โปรดอย่าทิ้งขยะเหล่านี้เป็นขยะขนาดใหญ่
(ดูวิธีการจัดการที่ "กฎหมายการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน" ทางด้านขวา)

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วกำจัดขยะขนาดใหญ่

วิธีการทิ้งขยะขนาดใหญ่
1

ติดต่อไปที่สำนักงานทำความสะอาดเมืองโทโยอาเกะทางโทรศัพท์เพื่อขออนุญาต 1-2
สัปดาห์ก่อนวันเก็บขยะ (ทุกวันพุธ)

สำนักงานทำความสะอาดเมืองโทโยอาเกะ เวลาทำการ
โทร. (0562)92-7056

60cm~

2
3

หลังจากเขียนชื่อบน "ตั๋วกำจัดขยะขนาดใหญ่" แล้ว
ให้ติดบนขยะขนาดใหญ่ที่ต้องการทิ้งตรงจุดที่เห็นได้ง่าย

4

นำมาไว้ที่หน้าประตูก่อน 8:30 น. ในวันเก็บขยะที่กำหนดตอนขออนุญาต
ในกรณีของอาคารที่อยู่อาศัยหรืออพาร์ทเมนท์ ให้วางไว้ใกล้กับทางเข้าที่ชั้น 1

60cm~
60cm~

กฎหมายการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ทีวีเก่า, ทีวีจอแอลซีดี / พลาสม่า, ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง, เครื่องซักผ้า,

รายการ

เครื่องอบผ้า, เครื่องปรับอากาศ / เครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง ฯลฯ

2 ท่านสามารถขนส่งได้ด้วยตนเองถึงไหน
ถึงสถานที่ที่กำหนดจะมาเก็บ
โปรดซื้อ "ตั๋วรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน" ที่ที่ทำการไปรษณีย์ล่วงหน้า
มีค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับค่ารีไซเคิล

1-12 Minowa, Asada-cho, Nisshin City โทร. (052) 807-0924

Okayamaken Freight Transportation Co., Ltd. สำนักงานขายนาโกย่ามินามิ

เมืองจะไม่เก็บขยะที่มาจากสถานประกอบการ เช่น ร้านค้า / ร้านอาหาร / สำนักงาน / โรงงาน
ในกรณีของขยะทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ ให้นำไปที่ “ศูนย์ทำความสะอาดโทบุจิตะ”
โดยตรง หรือติดต่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากเมืองมาเก็บ ในกรณีของเสียจากอุตสาหกรรม
โปรดติดต่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากจังหวัดมาเก็บ

สมาคมขยะอุตสาหกรรมจังหวัดไอจิ โทร. (052) 332-0346

สถานที่ให้นำขยะรีไซเคิล / เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก / คอมพิวเตอร์ไปทิ้ง

103 Takane, Sakae-cho

ไม่สามารถนำมาให้ในวันอาทิตย์ / วันหยุดสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
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*สามารถนำไฟแช็กไปด้วยได้

Entrance

Toyoake Highschool

Nishida

(0562) 46-8855

กิโลกรัมสำหรับทั้งขยะในครัวเรือนและขยะจากสถานประกอบการ
(ขยะทั่วไปเท่านั้น ขยะอุตสาหกรรมไม่สามารถดำเนินการได้)

Nag

Side Roads

Tokuda-Ikeshita

Seto Obu Line

โทร.

และผู้ทิ้งจะต้องพกบัตรที่สามารถยืนยันที่อยู่ได้ (เช่น ใบอนุญาต) ไปด้วย

● ค่าใช้จ่าย 200 เยนต่อ 10

tsu

To Shirotsuchi

National Route 23

To Nagoya

City Hall

ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
9:00 - 14:00 น.

Seto Obu Line

To Obu

ที่อยู่

41-banchi, Aza-Yoshino, Oaza-Morioka,
Higashiura-cho, Chita-gun

1-1 Komochimatsu, Shinden-cho

*สามารถนำไฟแช็ก, ภาชนะพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ไปด้วยได้
Isewangan Expressway

● เมื่อนำขยะไปทิ้ง ให้แยกเป็นขยะที่เผาไหม้ได้และขยะที่เผาไหม้ไม่ได้ล่วงหน้า

ศูนย์ทำความสะอาดโทบุจิตะ (เอโคริ)

ชือ่ สถานที่

ite
Me

9:00 - 16:00 น.
*สามารถนำไฟแช็กไปด้วยได้

สำหรับรายละเอียด ดูที่ URL ด้านขวา

sway

วันจันทร์ - วันศุกร์
ทุกวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
8:30 - 16:00 น.

Chokushi Cemetery

0120-319640

res
n Exp

วันจันทร์ - วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานเทศบาลเมืองกำหนด เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทีวี: 2,700 เยน (16 นิ้วขึ้นไป) 1,700 เยน (ต่ำกว่า 15 นิ้ว)

ค่ารีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง: 4,300 เยน (171 ลิตรหรือมากกว่า) 3,400 เยน (170 ลิตรหรือน้อยกว่า)
เครือ่ งซักผ้า / เครื่องอบผ้า: 2,300 เยน เครื่องปรับอากาศ: 1,890 เยน
(มาตรฐาน / ไม่รวมภาษี)
*ค่ารีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแตกต่างกันตามผู้ผลิต

ศูนย์จำหน่ายตั๋วรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

anga

โทร. (0562)97-6925

โทร. (0562) 55-9050

Isew

โทร. (0562)92-7056

Miyoshi Co., Ltd.

โทร. (0562) 97-6925

สมาคมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแห่งประเทศญี่ปุ่น

Daito-cho 4

1-13 Chokushi, Kutsukake-cho

Nakanishi Co., Ltd.

โทร. (0562) 95-1009

วิธีนำขยะมาให้โดยตรง

การเก็บขยะรีไซเคิลของสำนัก
งานเทศบาลเมืองโทโยอาเกะ

Nakanishi Co., Ltd.

Nozaki Co., Ltd.

Tokaido Shinkansen

สำนักงานทำความสะ
อาดเมืองโทโยอาเกะ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ
ตั๋วรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

Toyoake Unity Co., Ltd.
โทร. (0562) 98-0200

วันธรรมดาและวันเสาร์ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ได้)
เวลาทำการ 8: 30 - 12: 00 น. และ 13: 00 - 16: 30 น.

ท่านสามารถนำไปให้สถานที่ในเมืองที่กำหนดไว้ 3 แห่ง (ดูด้านหลัง) ได้ฟรี

โปรดติดต่อร้านค้าใกล้เคียงหรือ บริษัทขนส่งที่ได้รับอนุญาตให้มาเก็บ
นอกเหนือจากค่ารีไซเคิล ยังมีค่าขนส่งด้วย

บริษัทขนส่งและเก็บขยะที่ได้รับอนุญาต จะมีค่าขนส่งและเก็บขยะต่างหาก (ณ เดือนมิถุนายน 2020)

507-39 Shimpo-machi, Tokai City โทร. (052) 825-3031

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับขยะอุตสาหกรรม

Fire Department

โปรดติดต่อร้านค้าใกล้เคียงให้มาเก็บ
นอกเหนือจากค่ารีไซเคิล ยังมีค่าขนส่งด้วย

Seino Transportation Co., Ltd. สาขานาโกย่าฮิงาชิ

ตัวอย่าง: สกู๊ตเตอร์ / รถจักรยานยนต์ / เครื่องดับเพลิง / ถังแก๊ส / ตู้นิรภัยทนไฟ / ฉากกั้นห้อง / ยางรถยนต์ / แบตเตอรี่ / ชิ้นส่วนยานยนต์ / สี / น้ำมันก๊าด /
น้ำมันเบนซิน / สารเคมี / อุปกรณ์การเกษตร / เปียโน / ลูกโบว์ลิ่ง / เครื่องปาจิงโกะสล็อต / เครื่องทำน้ำอุ่น / เครื่องทำน้ำร้อน / อ่างอาบน้ำ / ไม้ที่มีความหนา
20 ซม. ขึ้นไปและความยาว 2 ม. ขึ้นไป / บล็อกคอนกรีต / มอเตอร์ / คอมเพรสเซอร์ / เชือกลวด / กระเบื้องหลังคา / อิฐ / กรวด / ดิน ฯลฯ

ไม่สามารถขนส่งได้

กรุณาติดต่อหน่วยงานที่มาเก็บที่กำหนดล่วงหน้า และติดตั๋วรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่สิ่งของนั้น ๆ ก่อนนำมาให้

หากต้องการกำจัดสิ่งของต่อไปนี้ โปรดติดต่อบริษัทที่เชี่ยวชาญ หรือปรึกษาร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

To Fujita Health
University

ไปยังร้านค้าใกล้เคียง

สถานที่ที่กำหนดจะมาเก็บ

หากมีขยะจำนวนมากที่เกิดขึ้นชั่วคราวเนื่องจากการโยกย้าย การทำความสะอาด ฯลฯ
ให้แบ่งการทิ้งขยะเป็นหลายครั้ง หรือนำไปที่ “ศูนย์ทำความสะอาดโทบุจิตะ” โดยตรง
หรือติดต่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากเมืองมาเก็บ

•ขยะที่เกิดจากกิจกรรมของสถานประกอบการ

ติดต่อให้ร้านค้าที่ท่านซื้อมาหรือจะซื้อมาเก็บ

ไม่

•ขยะขนาดใหญ่ (ขนาด 60 ซม. ขึ้นไป)
•รายการที่อยู่ภายใต้กฎหมายการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (เครื่องปรับอากาศ, ทีวี, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า)

Chokushi Pond

ทราบ

1 ท่านทราบร้านค้าที่ท่านซื้อมาหรือจะซื้อหรือไม่

ขยะที่ห้ามวางในที่ทิ้งขยะ

•สิ่งที่กำจัดยาก

金 1,030円

ตามกฎหมายการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผู้ผลิตจะเป็นผู้รีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั้ง 4 รายการ (เครื่องปรับอากาศ / ทีวี / ตู้เย็น / เครื่องซักผ้า ฯลฯ)
ไม่สามารถจัดเป็นขยะขนาดใหญ่หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็กได้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถนำไปที่ศูนย์ทำความสะอาดโทบุจิตะได้โดยตรงอีกด้วย

ท่านสามารถนำขยะขนาดใหญ่ไปที่ศูนย์ทำความสะอาดโทบุจิตะโดยตรง
(สำหรับรายละเอียด ดู "วิธีนำขยะมาให้โดยตรง" ทางด้านขวา)

•ขยะจำนวนมากในครั้งเดียว

ตรวจสอบคิวอาร์โค้ด
ทางด้านขวาสำหรับ
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ
ตัวแทนจำหน่ายอื่น ๆ

1-1 Komochimatsu, Shinden-cho โทร.(0562)92-1113

วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานเทศบาล
เมืองกำหนด เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
9: 00 - 12: 00 น. และ 13: 00 - 16: 00 น.

สำหรับขยะที่มีขนาดใหญ่ ให้ซื้อ "ตั๋วกำจัดขยะขนาดใหญ่" ราคา 1,030 เยนต่อ 1
รายการที่ตัวแทนจำหน่ายที่ระบุไว้ทางด้านขวา

เคาน์เตอร์ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเทศบาลเมืองโทโยอาเกะ
(อาคารหลักชั้น 2 ⑫)

1

Toyoake
Station

ATM
Multistory
Parking Space

วิธีการทิ้งแบตเตอรี่แห้ง

ใส่แบตเตอรี่ในตะกร้าแล้วนำมายื่น หากไม่มีตะกร้า
ให้ใส่ไว้ในถุงพลาสติกหรือวางไว้ในตะกร้าที่ติดตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาล นอกจากนี้
ไม่สามารถรับถ่านเม็ดกระดุมหรือแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ ดังนั้น
โปรดนำไปใส่ในกล่องรวบรวมที่ร้านค้า

