
เบาะรองนั�ง ม่าน พรม

［タイ語］

พิมพว์นัที� 1 เมษายน 2019

ล้ าง สิ� งสกปรกออกก่อนเสมอ

ของที�ล้างสิ�งสกปรกไม่ออกเป็น

 "ขยะเผาได้"

สํ าหรับภาชนะหรือหีบห่อที�ทํ าจากพลาสติก

CD,  MD,  DVD,  BD

กําจัดด้วยวิ ธี ใดวิ ธีหนึ� งดัง ต่อไปนี�

①นําไปส่งศูนย์รีไซเ คิลขยะเผาไม่ได้โดยตรง

②ยื�นคํา ร้องให้มา เก็บกับ เคาน์ เตอร์ประชาสัมพันธ์ของแต่ละผู ้ผ ลิต

สอบถามสมาคมส่ง เสริม 3R คอมพิวเตอร์ในกรณีที� ไ ม่ทราบผู ้ผ ลิต

　　สมาคมส ่ง เสร ิม  3R คอมพ ิว เตอร ์

       （http://www.pc3r.jp    TEL：03-5282-7685）

ร ้องขอให ้ร ้ านขายปล ีก

มา เก ็บ

①กรณีซื� อ เปลี� ยน

②กรณีทราบร้านที� เคยซื� อในอดีต

③กรณีอื� นๆ

ร้องขอบริษัทที� ได้รับอนุญาตจากอ. ซุ ซุกะมา เก็บ  

 (Re iyu  Co .  L td . )    TEL:059-382-1155  FAX:059-382-4872 

ไม ่สามารถเก ็บขยะขนาดใหญ ่ได ้

การลกัลอบทิ�ง
หากทิ�งขยะในพื�นที�ว่างหรือตามถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมบีทลงโทษตามกฎหมาย
บุคคลที�ทาํการลกัลอบทิ�งจะโดนลงโทษโดยให้จาํคุกไม่เกนิ 5 ปีหรือปรับเป็นเงนิไม่เกนิ 10 ล้านเยน

หากม ีข ้อสงส ัย  กร ุณาต ิดต ่อสอบถามมาย ั งแผนกจ ัดการขยะ TEL：０５９－３８２－７６０９ 　 FAX：０５９－３８２－２２１４

อุปกรณ์ปล่อยแก๊ส :

 มีแจกที�ศนูยช์าวเมืองประจาํอาํเภอ

 แผนกจดัการขยะ

่หลงัจากใชห้มดแลว้ใหเ้จาะ

รูในบริเวณกลางแจง้ที�ลมผา่

นสะดวกและไม่มีไฟเสมอ

ใส่เฉพาะขวดสเปรยแ์ละแก๊ส

กระป๋องลงในถุงใส(มองเห็นขา้งใน)

ขยะเผาไม่ไดอื้�นๆ 

ใหใ้ส่แยกอีกถุงหนึ�ง

วิ ธี ทิ� งขวดสเปรย์และแก๊สกระป๋อง

｝

ทิ�งตรงจุดทิ�งขยะไม่ไ ด้

ตุ๊กตา ขยะสด เปลือกหอย

 (สะเดด็นํ�าทิ�ง)

ผา้ออ้มสาํเร็จรูป
 เครื�องใชส้าํหรับรอบเดื

อนของผูห้ญิง
 (กาํจดัสิ�งสกปรก)

นํ�ามนัทาํอาหารหลงัจา

กทาํใหแ้ขง็ตวั แผน่ร้อนกนัหนา

วแบบใชแ้ลว้ทิ�ง

สารทำความเย็น

（ข้อยกเว้น）

ภาชนะใส่ของ

เทปวิดีโอ เทปคาสเซ็ต

กระดาษ：ขยะเผาได ้  
มิฉะนั�น：ขยะเผาไม่ได้

ถุงใส่ขนมหรืออาหารแช่แข็ง

กล่องใส่ไข่ ฯลฯ

ภาชนะใส่มายองเนส

ถาด 
ภาชนะใส่อาหารสำเ
ร็จรูป

ภาชนะอาหารกล่องของร้า

นสะดวกซื�อ

ถุงพลาสติก

ฝาขวดพลาสติก

ภาชนะใส่ผงซักฟอก 
แชมพู

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ฟองนํ�า

สารดูดความชื�น ผลิตภัณฑ์ยาง

เครื�องใชไ้ฟฟ้าขนาดเลก็ ประเภทแกว้ กระเบื�องเคลือบ 

และเครื�องปั� นดินเผา 

ร่ม

ผลิตภัณฑ์โลหะ 
(หม้อ กระทะ)

แบตเตอรี�แบ

บแหง้
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 

หลอดฟลูออเรสเซนซ์แ
บบกลม

กระจก
เทอร์โมมิเตอร์แบบ
ปรอท

โทรทัศน์ (ระบบหลอดภาพ 
CRT, LCD, ระบบพาสม่า)

เครื�องปรับอากาศ

เครื�องซกัผา้ 

เครื�องอบผา้ 
ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง

หล ังจากใช ้หมดแล ้ว
ต ้องแกะห ัวฉ ีดส ่วนบ
นออกในบร ิ เวณกลาง
แจ ้ ง เสมอ

ไฟแช็ก

แยกเ ป็น "แบตเตอรี� แบบแห้ง"  และ "ขยะที� มี พิษอื� นๆ"  
ก่อนนํามาทิ� ง

ไม ่ว ่ าจะ เป ็นกรณ ีใดก ็ต ้องม ี  (ค ่ า เก ็บและขนย ้ าย+ค ่ าร ี ไซเค ิล )

วธีิการแยกและทิ�งขยะในครัวเรือน
○กรุณานาขยะออกมาย ัง จุดทิ� งขยะที� กาหนดก่อนเวลา  8 .00  น.  ในวัน เก็บขยะ

○กรุณาอย่านําออกมาทิ� งในวันอื� นนอกเหนือจากวัน เก็บขยะเด็ดขาด

○กรุณาแยกขยะตามแผ่นพับนี� และใส่ในถุงขยะที� กําหนดเอาไว้

○กรุณาอย่านําขยะชิ� นใหญ่  (ขยะที� ใ ส่ ถุงขยะตามที� กําหนดไม่ได้)  มาทิ� ง ที� จุด ทิ� งขยะ

สามารถค้นหารายละเ อียดเ กี� ยวกับการทิ� งขยะบนอินเทอร์ เ น็ตได้

（ เว็บไซต์ เ ป็นภาษาญี� ปุ่น）

ht tp : / /www.gomisaku . jp /0026/

　 ごみサク　鈴鹿市　　ค ้นหา

ขยะเผาได ้ 　 ( ถุงขยะสี เขียวที� อ . ซุ ซุกะกําหนด )

ขยะพลาสตกิ　 ( ถุงขยะสีชมพูที� อ . ซุ ซุกะกําหนด )

ขยะเผาไม่ไ ด้ ้　 ( ถุงขยะใสที� อ . ซุ ซุกะกําหนด )

ขยะที�มีพิษ
(ถ ุ งส ี เหล ือง เฉพาะหร ือถ ุ ง ใส(มองเห ็นข ้ างใน))

คอมพ ิว เตอร ์

เค รื� องใ ช้ไฟฟ้ารายการที�  4

ทิ�งตรงจุดทิ�งขยะไม่ไ ด้



สามารถ นํ าขยะ ไปยั งสถ านที� จั ด ก า รขยะประจํ า เ มื อ ง ไ ด้ โ ดยตรง
เวลาให้บ ริการ  :  ว ันจันทร์ -ว ัน เสา ร์  เวลา  9 .00-12 .00  น.  และ 13 .00-16 .00  น.  (ยกเว้นวันหยุด ช่วงปีใหม่)
ไม่ มี ค่าใช้ จ่ ายสําหรับขยะที� มีนํ� าหนักไม่ เ กิน  500  กก.  ( เฉพาะขยะครัว เ รือน)

สถานที� ยื�นคํา ร้อง  :  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ขยะขนาดใหญ่ประจําอ . ซุ ซุกะ

 TEL０５９－３８２－７６４６
เวลา รับเ รื� อง  :  ว ันจันทร์ -ว ันศุก ร์  เวลา  8 .30-17 .15  น.  

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ว ันหยุด ช่วงปีใหม่)

วิ ธียื�นคํา ร้องและทิ� งขยะขนาดใหญ่ (มา รับถึงหน้าบ้านโดยมี ค่าใช้ จ่ าย)

●ยื�นคํา ร้องโดยโทรศัพท์ไปยังศูนย์ประชาสัมพันธ์ขยะขนาดใหญ่ประจําอ . ซุ ซุกะ

●ต้องมีบัตร เก็บขยะขนาดใหญ่ 1  ใบต่อขยะ 1  ชิ� น  (ราคาใบละ 200  เยน)

●กรณีต้องการล่ามภาษาโปรตุ เกสหรือสเปนนั� น  ให้โทรศัพท์ไปยังห้องแลกเปลี� ยนวัฒนธรรมชาวต่างชาติ 

แผนกสนทนากับชาวเ มืองประจําอ . ซุ ซุกะ　T EL：0 59-382-9058

●ขนมาไว้หน้าบ้าน (กรณีอพาร์ต เมนต์จะ เ ป็นชั� น  1 )  ก่อนเวลา  8 .00  น.  ของวันกําหนดมารับขยะ

●ติดบัตร เก็บขยะขนาดใหญ่ไว้ในจุดที� มอง เ ห็นได้ง่ ายและหลุดลอกออกยาก 

หากม ีข ้อสงส ัย  กร ุณาต ิดต ่อสอบถามมาย ั งแผนกจ ัดการขยะ TEL：０５９－３８２－７６０９    　FAX：０５９－３８２－２２１４

กรณีอาศัยอยู่ ที� อพา ร์ต เมนต์และไม่ มี จุดทิ� งขยะรีไซเ คิล
นาํไปยงัถงัทิ�งขยะรีไซเคิลที�ซูเปอร์มาร์เกต็ ส่วนกระดาษหนงัพิมพ ์นิตยสาร เศษกระดาษ กระดาษลูกฟกู 

หีบห่อที�เป็นกระดาษและประเภทผา้ใหทิ้�งใน "ขยะเผาได"้ กระป๋องเปล่า ขวดเปล่า และขวดพลาสติกทิ�งใน "ขยะเผาไม่ได"้

ศูนย์จัดการขยะ　【3688  ตำบลม ิโซโนะ　TEL:059-372-1646  】

●ขยะเผาได ้
●ขยะขนาดใหญ่ที�เผาได้
●ขยะรีไซเคิลที�เผาได้

（ กระดาษหนงัสือพิมพ ์, นิตยสาร เศษกระดาษ , กระดาษลูกฟูก , หีบห่อที�เป็นกระดาษ , ประเภทผา้） 

●ขยะเผาไม่ได้　●  ขยะพลาสตกิ
●ขยะท ีมพี ิษ
●ขยะขนาดใหญ่ที� เผาไม่ได้
●ขยะรีไซเ คิลทั� งหมด 

ขยะที�สถานกาํจดัขยะประจาํเมอืงจดัการไม่ได้

ภาชนะพลาสต ิก เปล ่ า เป ็น  
"ขยะเผาไม ่ได ้ "

กร ุณาร ้องขอบร ิษ ัทกำ
จ ัดขยะเฉพาะทางหร ือ
ร ้ านค ้ า

เครื�องใชไ้ฟฟ้า
เตาผงินํ�ามนั เตาแก๊ส 

แบตเตอรี�  
(ไดจ้นถึงขนาดของรถยนตธ์รรมดา)

จักรยาน

สถานที� ซื� อบัตร เก็บขยะขนาดใหญ่

� ซู เปอร์มา ร์ เก็ตและร้านสะดวกซื� อ  (ไ ม่ได้จ ําหน่ายในบางร้าน)

� ร้ านค้าบนชั� น  15  ของที� ว่ าการอํา เภอ

�ศูนย์ชาว เ มืองในท้องถิ� น

Shell ซุซุกะ เซอร์กิต

FamilyMart

ทางหลวงหมายเลข 1

สถานีซุซุกะ เซอร์กิต อิโน

ชูเซ 
บายพาส

สปอร์ต การ์เดน

โคริยามะ

ไปฮิราตะ 

โรงเรียนมัธยมปลายอิชิยาคุชิ

สถานีคาวาโนะ

แม่นํ�าซุซุกะ

สะพานคิดาบาชิ

คาเมยามะ

ศูนย์รีไซเคิลขยะเผาไม่ได ้

นํ�ามนัเบนซิน 

ตะเกียงนํ�ามนั 

ยางสำหรับรถยนต์หรือร
ถจักรยานยนต์       นํ� ามนัเครื�อง อุปกรณ์ดับเพลิง

บัตรเก็บขยะขนาดใหญ่ (ใบละ 200 เยน)

ยากาํจดัศตัรูพืช

 ยาที�อาจมีพิษร้ายแรงถึงชีวติ

 (ของที�อยูภ่ายใน)

ขยะร ีไซเค ิล  A　 ( นําออกมายัง จุดทิ�งขยะรีไซเคิล )

ขยะขนาดใหญ ่     ( ขยะที� ใ ส่ ถุงที� กํ าหนดไม่ไ ด้หรือขยะที�มี นํ� าหนักมากกว่า  5  กก. )

ทิ�งตรงจุดทิ�งขยะไม่ไ ด้

ตัวอย่าง

ขยะร ีไซเค ิล  B　 ( นําออกมายัง จุดทิ�งขยะรีไซเคิล )

กระดาษหนังสือพิมพ์

นิตยสาร เศษกระดาษ
กระดาษลูกฟูก หีบห่อที�เป็นกระดาษ

●ล้างกระป๋ องเปล่า  ขวดเปล่า  และขวดพลาสติ กให้สะอาด แล้วนําไปใส่ ในตะกร้ าของจุ ดทิ�งขยะ

●ขวดเปล่าแบ่งใส่ เ ป็ น 3  สี

●ฝาและจุกขวดเปล่าเป ็น "ขยะเผาไม่ได"้

●   ●
●

ฉลากก ับฝาขวดพลาสตกิ เป ็ น  " ขยะพลาสตกิ"

●ใช้ เ ชือกมัดขยะแต่ละรายการเ ป็นแบบไขว้แล้วนําออกไปยัง จุดทิ� งทั� งอย่างนั� น

● เศษกระดาษใส่ ถุงกระดาษที� มีอยู่ ในครัว เ รือนแล้วนําออกไปยัง จุดทิ� งขยะรีไซเ คิลได้เลย

●กรุณาอย่าใ ส่กระดาษสกปรก 

● หีบห่อที� เ ป็นกระดาษให้ล้าง  ตากแห้ง  แล้วตัดคลี� เ ป็นแผ่น  

ของที� มีแผ่น เปลวอะลู มิ เ นียมแปะอยู่ด้านในเป็น "ขยะเผาได้"

กระป๋องเปล่า

ขวดเปล่า

ขวดพลาสติก

ประเภทผ้า

ศูนย์รีไซเคิลขยะเผาไม่ได้ 　【1700 ตำบลโคคุบุง　TEL:059-374-4141  】

ศูนย์จัดการขยะ

ทางหลวงหมายเลข 23

ทางหลวงหมายเลข 1

อำเภอยกไคชิ

สึบากิ

โกเบ

ดินปืน

 (พลุสัญญาณไฟ ฯลฯ)

เฟอร์นิเจอร์ไม้  (ยกเวน้แบตเตอรี�แบบแหง้และตะเกียงนํ�ามนั) (ยกเวน้แบตเตอรี�แบบแหง้)

ขยะประเภทผ้าให้ใ ส่ ถุงใส่ ก่อนทิ� ง  

ส่วนเ สื� อแจ็ก เก็ตดาวน์  เ สื� อฮัน เตง  ( เ สื� อคลุมแบบญี� ปุ่น)  ผ ้า ฝ้ าย  ผ้าสกปรก 

ประเภทชุดชั� นในเ ป็น "ขยะเผาได้"

กระป๋องแก๊สโพรเพน สีทา


	90-10-1_【タイ語】家庭ごみの分け方・出し方（おもて）
	90-20-1_【タイ語】家庭ごみの分け方・出し方（うら）



