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ขยะทีส่ำมำรถ
น ำมำเผำได้

ตอ้งน ำใสถ่งุขยะทีเ่มอืงก ำหนด

ขยะทีไ่มส่ำมำรถ
เผำได้

ตอ้งน ำใสถ่งุขยะทีเ่มอืงก ำหนด

วสัดทุีต่อ้งแยกรี
ไซเคลิ

กระป๋องเปลำ่ขวดตำ่งๆ

TEL／0296-24-2130
Mail／environ@city.chikusei.lg.jp

❶ แบง่แยกใหถ้กูตอ้ง 
ขยะทีเ่ผาได ้ ขยะทีไ่มส่ามารถเผาได ้ ขยะรไีซเคลิตอ้งแบง่แยกใหถ้กูตอ้ง 

❷ ตอ้งใชถ้งุขยะทีเ่มอืงก าหนดไว ้
ตอ้งใชถ้งุขยะของเมอืงทีก่ าหนดไวใ้สก่อ่นน ามาทิง้มฉิะนัน้ รถเก็บขยะจะไมเ่ก็บไ  

❸ตอ้งทิง้ขยะ ตามสถานทีท่ีก่ าหนดไว ้
ตอ้งน ามาทิง้ทีส่ถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นแตล่ะทีต่ามพืน้ทีข่องเขตทีอ่าศยัอยู่

❹ตอ้งน ามาทิง้ตามวันและเวลาทีก่ าหนดไว ้
ในเขตสถานทีท่ีอ่ยูอ่าศยันัน้จะก าหนดวนัวนัที ่เวลากอ่น 08:00 น 
เชา้ขอใหน้ าขยะมาวางไวก้อ่น

ขยะทีม่ขีนำดใหญเ่กนิ ไมส่ำมำรถน ำมำทิง้ที่
สถำนทีก่ ำหนดทิง้ได ้!
แตล่ะเมอืงจะมถีงุขยะเฉพาะส าหรับใส ่ถา้ขยะวสัดมุคีวามใหญเ่กนิขนาด
“ขอใหด้ตูามวธิ"ีขยะทีไ่มส่ามารถทิง้ทีส่ถานทีท่ ิง้ขยะได”้

ในวนัทีท่ ิง้ขยะได ้ตามที่
เขตทีค่ณุอาศยัอยูร่ะบไุด ้

 ฏบิตัติามกฎและท าใหเ้มอืงชกิเุซสะอาดสวยงาม

×
วัสดทุีน่ ามารไีซเคลิได ้เพือ่ลดตน้ทนุในการผลติมาใชใ้หม่

ทกุส ัดาห์

ทกุเดอืน

ทกุเดอืน

กรณุาอยา่ทิง้ขยะในพืน้ทีว่า่ง
หรอืทีอ่ ืน่ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
การทิง้ขยะลงไ ในแมน่ ้า  ่าดง ถนน พืน้ทีว่า่ง

ฯลฯ จะท าใหเ้ ็นผลเสยีงตอ่สภาพแวดลอ้มที่

ส าคัญของธรรมชาต ิและ สง่ผลกระทบตอ่

สภาพแวดลอ้มของทีอ่ยูอ่าศัย ดังนัน้ควรหยดุ

การทิง้ขยะทีไ่มถ่กูตอ้ง

กรณุาอยา่เผาขยะ

การเผาขยะในทีก่ลางแจง้นัน้เ ็นขอ้หา้มตามกฎหมาย ควนัไฟหรอื

กลิน่เหม็น ขีเ้ถา้ทีก่ระจายออกไ จะเ ็นการรบกวนตอ่ผูอ้าศัยทีอ่ยู่

บรเิวณใกลเ้คยีงแลว้ เ ็นการกอ่ใหเ้กดิมลพษิ  เ ็นผลเสยีตอ่สภุาพ

และสภาพแวดลอ้ม ดังนัน้ควรหยดุการเผาขยะกลางแจง้

สามารถตรวจสอบวธิกีารทิง้ขยะไดง้า่ย จากแอ พลเิคชนัในสมารท์โฟน

「แอ พลเิคชนั 
การแยกขยะเมอืงชกิเูซ」

ฉบับภาษาอังกฤษ

ระบบแจง้
เตอืน

วธิกีารทิง้
ขยะ

 ฏทินิวัน
เก็บขยะ

พจนานุกรม
แยก ระเภท
ของขยะ

ส าหรับ Androidส าหรับ iPhone

ดำวนโ์หลดแอป
พลเิคชนั
กรณุาสแกนรหัส QR Codeแลว้
ดาวนโ์หลดจากสมารท์โฟน

มขีอ้หา้ม
ตาม

กฎหมาย

เมอืงชกิเุซ ฝ่ายสิง่แวดลอ้ม
พลเมอืง กองสิง่แวดลอ้ม
ทีอ่ยู ่／จังหวัดอบิารากเิมอืงชกิเุซเฮเลขที ่360

ขอ้มลูตดิตอ่เกีย่วกบัขยะ

ถงุขยะทีน่ ามาทิง้ในสถานทีท่ีก่ าหนดไว ้ตอ้งใหญไ่มเ่กนิ 45 
cm ×45 cm× ขยะทีม่คีวามยาวยาว 120 cm ถา้วนัมาเก็บ
ขยะไมท่ราบตอ้งตดิตอ่ที ่อ าเภอกองสิง่แวดลอ้ม

กำรแยกขยะ
และกำรทิง้ขยะ

รว่มมอืดา้นการแ ล เมอืงชกิเุซสมาคมมติรภาพนานาชาติ



ขยะทีน่ ำมำเผำได้

ขยะทีไ่มส่ำมำรถ
น ำมำเผำได้

วสัดุ2 คร ัง้ทกุสปัดำห์

เดอืนละ 1 คร ัง้

ทกุๆเดอืน เดอืนละ 1 คร ัง้หรอื 2 คร ัง้

ตอ้งน ำใสถ่งุขยะ
ทีเ่มอืงก ำหนดไว้
เทำ่น ัน้

ทีส่ถำนทีร่บัท ิง้ขยะจะมตีะกรำ้
สฟ้ีำส ำหรบัใสข่ยะ

ตอ้งเอาสว่นที่
เป็นน ้าออกกอ่น

■ขยะในครัวเรอืน ■ถงุ พลาสตกิ 

■แผน่เทป กลอ่งโฟม 
ใบไมแ้หง้ เศษไมท้ีแ่หง้แลว้ ขนาด
ความยาว50cmความกวา้งไมเ่กนิ 
20cm ตอ้งผกูเป็นมัดมัด แลว้น าใส่

ถงุขยะทีเ่มอืงก าหนดไว ้

■เศษไม ้ ใบไมแ้หง้

■ยาง ผลติภัณฑห์นัง 

■กระดาษทีไ่มใ่ช ้วสัดทุีน่ ามาใชใ้หมไ่ด ้

ทชิชู ่กระดาษใบเสร็จ กระดาษคารบ์อน
รูปถา่ย กระดาษทีใ่ชเ้ครือ่งตดัแลว้

■และอืน่ๆ

ผา้ออ้มกระดาษ
สิง่สกปรกให ้
น ามาทิง้ในชกั
โครกลา้งน ้าทิง้
กอ่น 

กลอ่งอลมูเินยีม 

■กระป๋องสเปรย ์ไฟแช็ค 

ตอ้งใชใ้หห้มดกอ่น
เจาะกระป๋องสเปรยใ์หเ้ป็นรูกอ่นทิง้

ตอ้งท าบรเิวณ
นอกตวัอาคาร

■จ าพวกเหล็ก

หมอ้ กระทะ ร่ม ไมแ้ขวนเสือ้ 

■ของมคีม เข็ม เศษกระจก แกว้ตา่งๆ 

■สารปรอท

กระดาษทีห่อ่หุม้ตา่งๆ(แกว้)ตอ้งน าทิง้ใสใ่นถงุ
ขยะทีเ่มอืงก าหนดไวเ้ทา่นัน้

หลอดไฟ ปรอทวดัไข ้เครือ่งวดัความดนัและของ
อืน่ อยา่น ามารวม ทิง้ และตอ้งเป็นถงุทีเ่มอืงนัน้ๆ
ก าหนดไวเ้ทา่นัน้

■เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

■ขวด จาน ดนิเผา 

ถงุทีใ่ช ้ใส ่ตอ้งไมเ่กนิ 45cm ตอ้งเอา
ถา่นไฟออกกอ่น และจะตอ้งเป็นถงุทีเ่มอืง 
นัน้ๆ ก าหนดไวเ้ทา่นัน้

■สิง่ทีไ่มใ่ชว่สัดกุระป๋อง
ขวด สิง่ทีไ่มใ่ชภ่าชนะใส่

อาหาร

กระป๋องใสน่ ้ามัน

อปุกรณ์การแพทยเ์ครือ่งส าอาง

■กระดาษตา่งๆ

1 กระดาษหนังสอืพมิพ ์
2 กลอ่งลงักระดาษ
3 นติยสาร และ กระดาษตา่งๆ
4 แพ็คกลอ่งกระดาษ

แยกเป็นชนดิตา่งๆ
แลว้มัดทิง้
แพ็คกลอ่งกระดาษ
ขอใหล้า้งน ้ากอ่น 

เป็นผา้ทีย่ังไมเ่ป้ือน 
ใสใ่นถงุพลาสตกิกอ่นทีจ่ะน าไปทิง้ 
สิง่ทีม่ใียฝ้ายผสมอยูจ่ะไม่สามารถน าไป
ทิง้ได ้เชน่ ตุก๊ตาหรอืเสือ้สเวตเตอรฯ์ลฯ

■ขวด

1 สใีส(ไมม่สี)ี 
2 สนี ้าตาล
3 และอืน่ๆ
(สฟ้ีา สนี ้าเงนิ สี

เขยีว สดี าและอืน่ๆ)

■เสือ้ผา้เกา่ ปลอกผา้หม่

ใชน้ ้าลา้งกอ่นแบง่แยกเป็น
ชนดิตา่งๆแลว้น ามาทิง้ขยะ
ทีไ่มไ่ดใ้ชใ้สอ่าหารตอ้ง
เป็นชนดิขยะทีน่ ามาเผา
ไมไ่ด ้

มกีระดาษหลายๆชนดิที ่น ามา รไีซเคลิได ้
※กระดาษทชิช ูกระดาษคารบ์อน รูป
ภาพถา่ยตา่งๆ ไมส่ามารถน ามารไีซเคลิได ้

กรุณาแกะฝาและเทปพลาสตกิออกแลว้น าไปลา้งน ้ากอ่น 
ขวดใสน่ ้าหรอืเครือ่งปรุงรสสามารถทิง้เป็นขวดพลาสตกิPETได ้
ขวดน ้ามันพชืหรอืขวดน ้ายาซักผา้  เป็นตน้ไมส่ามารถทิง้กบั
ขวดพลาสตกิได ้

■กระป๋องเปลา่ 

1สตลิ(เหล็ก) 
2 อลมูเินยีม

ขอใหใ้ชน้ ้าลา้งขา้งในกอ่น
กระป๋องทีใ่ชใ้สอ่าหารแลว้น ามาทิง้ไมไ่ด ้

■ถา่นไฟฉาย
1 ถา่นไฟฉาย 
2 ถา่นเม็ดกระดมุ

ไมส่ำมำรถน ำไปวำงทีท่ ิง้ขยะทีก่ ำหนดไวไ้ด้

■สิง่ที ่เทศบาลเมอืงไมส่ามารถเก็บไปได ้ ■ขยะขนาดใหญ่ （ขยะทีไ่มส่ามารถใสใ่นถงุทีเ่มอืงก าหนดไวไ้ด）้

○โทรทศัน,์ตูเ้ย็น,เครือ่งซกัผา้,เครือ่งปรับอากาศ
○กระเบือ้ง,เสือ่ทาทาม,ิบล็อก เป็นตน้ วตัถกุอ่สรา้ง
○ถังดบัเพลงิ,แกส๊เคม,ีดนิปืน,สารยาเคมี
○คอมพวิเตอร์
○ชิน้สว่นของจักรยาน

○วตัถกุารเกษตร ฯลฯ
○ถา้ปลารา้หักพัง,หนิ,ดนิ
○ส านักงานสิง่แวดลอ้มไม่สามารถเก็บสิง่เหลา่นีไ้ด ้

ขอใหไ้ปปรกึษำกบั รำ้นคำ้・ยีห่อ้ของของสิง่
น ัน้ ・ผูร้บัเหมำมอือำชพี

ไมส่ามารถทิง้รวมกบั
แบตเตอรร์ีไ่ฟฟ้าได ้

○ส ำนกังำนสิง่แวดลอ้ม (น ำไปทิง้เอง)
เมอืงชกิเุซชโิมคาวะชมิา658 ☎0296-33-3755

เวลาท าการ:วนัธรรมดา, ทกุเดอืนสปัดาหท์ี ่1ของวนั
อาทติย์ 8:30น -11.45น／13:00น -16:30น
คา่ธรรมเนยีม:10กโิลกรัม 100เยน

○ขยะทีเ่มอืงไปเก็บพเิศษ (มคีำ่ใชจ้ำ่ย)
วนัเก็บ :เขตชโิมดาเตะ วนัพุธสปัดาหท์ี ่4
เขตอืน่ๆวนัพุธสปัดาหท์ี ่3
สถานทีแ่จง้ :กองสิง่แวดลอ้มของอ าเภอ แตล่ะทีข่อง
สาขาประชาสมัพันธ์
คา่ธรรมเนยีม: 1 ชิน้ 750 เยน  (ครัง้ละ 5 ชิน้)
ตดิตอ่สอบถาม: กองสิง่แวดลอ้ม ☎0296-24-2130

ตอ้งท าใสถ่งุ

ตอ้งน ำใสถ่งุ
ทีก่ ำหนดไว้

น ้ามันทีท่ าอาหาร
ตอ้งใชก้ระดาษ
ซบัน ้ามันออก
กอ่นทิง้ 

■ผลติภัณฑจ์ากใยสงัเคราะห ์เสือ้ผา้ 
เศษผา้ 

■ขวดพลาสตกิPET


