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ติดต่อสอบถามไดท่ี้ ศูนยก์ารควบคุมส่ิงแวดลอ้มเมืองยะมาโตะ  แผนกการจดัเก็บ 

หมายเลขโทรศพัท ์ 046-269-1511     (ติดต่อเป็นภาษาญ่ีปุ่น) 
 

 

● ไม่สามารถทิง้ 「ขยะเผาไหมไ้ด」้และ「ขยะเผาไหมไ้ม่ได」้ได ้หากไม่ใชถ้งุขยะของเมืองยะมาโตะก าหนดราคาไว ้
 
ขนาดและราคาของถงุขยะท่ีก าหนดไว ้                              หาชือ้ไดต้ามรา้นทีมี่เคร่ืองหมายน้ี 

１ชดุ （１０ ถุง） 

ถงุขยะขนาด  5 ลิตร  ８０เยน 

ถงุขยะขนาด 10 ลิตร １６０เยน 

ถงุขยะขนาด 20 ลิตร ３２０เยน 

ถงุขยะขนาด 30 ลิตร ４８０เยน 

ถงุขยะขนาด 40 ลิตร ６４０เยน 

●ขยะบา้นท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่สามารถทิง้ไดฟ้รี  

 วธิกีารทิง้ขยะเผาไหมไ้ด：้มาเก็บขยะสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ (วนัเก็บขยะแตล่ะเขตแตกตา่งกนัไป)  
 

วิธกีารทิง้ขยะ ：ตอ้งน าขยะใสถ่งุขยะของเมืองยะมาโตะท่ีก าหนดราคาไว ้

กรณีบา้นหลงัเด่ียว กรณุาน าขยะไปทิง้ท่ีบริเวณพืน้ท่ีไดก้ าหนดไว ้กอ่น 8 โมงเชา้   
กรณีบา้นท่ีอาศยัอยูร่ว่มกนั กรณุาน าขยะไปทิง้ในเขตบริเวณพืน้ท่ีท่ีไดก้ าหนดไว ้ กอ่น 8 โมงเชา้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

กรณียกเวน้：ผา้ออ้มกระดาษ กิ่งไม ้(ไม่เกิน 3  มดั) หญา้ ใบไม ้  ( ใส่ถุงขยะใส ・กึ่งใสพอมองเห็นไม่เกิน ３ ถงุ) สามารถทิง้ไดฟ้รี 

สามารถทิง้ไดฟ้รี 

             ใบไม ้หญา้                     กิ่งไม ้

ขยะเปียก 

 

เสือ้ผา้เกา่ 

 
เทป  ซดีี  เอ็มดี เป็นตน้ 

 

ใชแ้ลว้น าไปทิง้ใส่ถุงขยะใส ・
กึ่งใสพอมองเห็นแลว้มดัปิดปากถุง 
(วิธีการทิง้ปรึกษาที่แผนกการจดัเก็บ  
ติดต่อเป็นภาษาญ่ีปุ่น) 

ผา้ออ้มกระดาษ 

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
(นอกเหนือจากผลิตภณัฑพ์ลาสติกอ่ืนๆ) 

ไม่เกิน 50㎝ 

ไม่เกิน

30
㎝ 

กระเป๋า รองเทา้  

 

ตุก๊ตา หมอน 

เก่ียวกบัถงุขยะบา้นทีร่ะบไุวต้อ้งเสียคา่ใชจ้า่ย 

タイ語 



กรณียกเวน้： น าขยะใสถ่งุขยะใส ・ก่ึงใสพอมองเห็นแลว้น าไปทิง้  

 

แมว้่าจะเป็นขยะพลาสติกแต่ไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้หม่ได ้  

 ผลิตภณัฑพ์ลาสติก(ภาชนะลา้งหนา้  ถงัน ้า 

วีดีโอเทป ซดีี ของเล่นพลาสติก  ล ) 
 

 หากลา้งเอาส่ิงสกปรกออกสามารถ 

ทิง้เป็นขยะสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

 

 ผลิตภณัฑพ์ลาสติก(ภาชนะลา้งหนา้  ถงัน ้า 

วีดีโอเทป ซดีี ของเล่นพลาสติก  ล ) 
 

วิธกีารทิง้ขยะเผาไหมไ้ม่ได：้มาเก็บขยะสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ (วนัเก็บขยะแตล่ะเขตแตกตา่งกนัไป)  
※ ตอ้งน าขยะใสถ่งุขยะของเมืองยะมาโตะท่ีก าหนดราคาไว ้  
 
วิธีการทิง้ขยะ：กรณีบา้นหลงัเด่ียวน าขยะไปทิง้ยงับริเวณท่ีก าหนดไวใ้นเขตทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยั    

กอ่น 8：00 น. กรณีบา้นประเภทท่ีอาศยัอยูร่ว่มกนั น าขยะไปทิง้ยงับริเวณท่ีก าหนดไว ้ 
ในเขตทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยักอ่น 8：00 น.   

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ขยะที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ ： ขยะที่มีเครื่องหมายพลาสติก        

：มาเก็บขยะสปัดาหล์ะ １ ครัง้  （วนัเก็บขยะแตล่ะเขตแตกตา่งกนัไป）  
 

 
ขยะท่ีมีเครื่องหมายพลาสติก    ใหเ้อาคราบสิ่งสกรปกออกก่อน แลว้น าขยะไปทิง้ในถงุขยะใสหรือก่ึงโป่งใส ท่ี รีไซเคิลสเตช ัน่ 

กอ่น 8：30 น.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีขยะยกเวน้ 
ควรแยกประเภททิง้ 
และเขยีนชือ่แยกประเภท 
ใหเ้ขา้ใจงา่ย 

ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าขนาดเล็ก 

 

กรรไกร มีด 

 

เศษโลหะขนาดเล็ก 
ฝากระป๋อง  

ภาชนะอาหาร  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา  
ขวดสีขาวเหมือนนม 

กระจก แกว้ 

 

ถา่นไฟฉาย 

 

หลอดไฟ  หลอดไฟนีออน ปรอทวดัไข ้ไฟแชก็ใชแ้ลว้ทิง้ 

ผลิตภณัฑผ์สมโลหะอ่ืนๆ ( ปากกา ท่ีเย็บกระดาษ 

แผ่นฟรอ๊ปป้ี  ล )  

หากมีพลาสติกมากใหทิ้ง้เป็นขยะเผาไหมไ้ด ้

หากมีโลหะมากใหทิ้ง้เป็นขยะเผาไหมไ้ม่ได ้  

 

หากลา้งเอาส่ิงสกปรกออกสามารถ 

ทิง้เป็นขยะสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

 

ตวัอย่าง 
 

 
ฉลากและฝา  
ขวดพลาสติกใส  

 

 

ภาชนะใสย่าสระผ
ม  
ยาปรบัสภาพผม  

 

 วสัดหุอ่ผลิตภณัฑ ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตา่ง
ๆ 
ภายในบา้นท่ีท าดว้
ยโฟมและพลาสติก 

 

 

ภาชนะใส ่
ซอสมะเขอืเทศ  
มายองเนส  

 

 

ภาชนะโฟมก๋วยเต๋ี
ยว  

 

 
ภาชนะ พลาสติก 
หอ่ขนม  

 

ตวัอย่าง 
 



 ขยะบา้นที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ประเภท Ａ  (กระดาษ  เสือ้ผา้ ) 
：มาเก็บขยะเดือนละ 2 ครัง้ (วนัเก็บขยะแตล่ะเขตแตกตา่งกนัไป)  

วิธีการทิง้ขยะ   ฟรี 
  ใชเ้ชอืกมดัแลว้น าขยะไปทิง้ยงับริเวณท่ีก าหนดไวใ้นเขตทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยักอ่น 8：30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยะบา้นที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ประเภท Ｂ(กลอ่งกระดาษ  ขวด  กระป๋อง  ขวดพลาสติกใส เป็นตน้)：

มาเก็บขยะเดือนละ 2 ครัง้(วนัเก็บขยะแตล่ะเขตแตกตา่งกนัไป) 

วิธีการทิง้ขยะ ฟรี 
  ลา้งใหส้ะอาดแลว้น าขยะไปทิง้ยงับริเวณท่ีก าหนดไวใ้นเขตทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยักอ่น 8：30 น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือพิมพ ์  ・เอกสารแผ่นพบั 

 

ลงักระดาษ 

วรสาร ・หนังสือ ・กระดาษประเภทอ่ืนๆ ประเภทผา้ (ตอ้งเป็นผา้ท่ีสะอาด)  ผา้สกรปกเป็นขยะเผาไหมไ้ด ้

※ไม่น าไปทิง้ในวนัฝนตก ！ 

ถาดโฟมสีขาว  (เฉพาะสีขาวเทา่น้ัน) 

ขวดพลาสติกใส  (เฉพาะท่ีบรรจอุาหาร 
เหลา้    มิริน  หรือ  โชยเูทา่น้ัน)   

กระดาษหอ่ภาชนะตา่งๆ 

กระป๋อง 

กลอ่งกระดา

ษ 

 

ขวด (เฉพาะขวดบรรจอุาหาร  
เคร่ืองด่ืม หรือขวดยาเทา่น้ัน)  

※ขวดสีขาวเหมือนนม เป็นขยะเผาไหมไ้ม่ได ้
 



ขยะขนาดใหญ่ 

○ขยะท่ีไม่สามารถใส่ถุงใน “ถุงคิดค่าท่ีก าหนดโดยเทศบาลยามาโตะ” ท่ีเป็นถุง 40 ลิตร จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม    

ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกนัตามลกัษณะของขยะ              วิธีการทิ้งขยะ:   กรุณาติดต่อคนัเคียวคนัลิเซนเตอร์  ซิวซิวเงียวมุคะ (แผนกการเก็บขยะ   

ศูนยก์ารจดัการส่ิงแวดลอ้ม  โทร 046-269-1511)     ในการติดต่อ กรุณาพดูภาษาญ่ีปุ่ น 

○ ของต่อไปน้ีไม่ถือเป็นขยะขนาดใหญ่   คุณสามารถทิ้งในวนัเก็บขยะได ้ 

ขยะท่ีทิ้งได ้1 อนัเม่ือใชถุ้งขยะ 40 ลิตร 
ขยะท่ีทิ้งได ้ 1 อนัถึง 5 อนัเม่ือใชถุ้งขยะ 20 ลิตร และทิ้งได ้ 6 อนัถึง 10 

อนัเม่ือใชถุ้งขยะ 40 ลิตร 

ขยะท่ีสามารถทิ้ง 

พร้อมกบัขยะเผาได ้
ขยะท่ีสามารถทิ้งพร้อมกบัขยะเผาไม่ได ้

ขยะท่ีสามารถทิ้งไดเ้ม่ือแยกเป็นขยะเผาไดแ้ละขยะเผาไม่ไดโ้ดยแยกตามวสัดุท่ีใช ้ 

※ขยะท่ีสามารถทิ้งเป็นขยะเผาได:้ขยะท่ีท าดว้ยวสัดุท่ีเผาได ้ 

    (ตวัอยา่ง)  ของท่ีท าดว้ยพลาสติก   ไม ้  คาร์บอน 

※ขยะท่ีสามารถทิ้งเป็นขยะเผาไม่ได:้ขยะท่ีท าดว้ยวสัดุท่ีเผาไม่ได ้  

    (ตวัอยา่ง) ของท่ีท าดว้ยโลหะ  

ถงัขยะและ 

ฝาอ่างอาบน ้า 

ท่ีท  าดว้ยพลาสติก 

 

เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  เตาก๊าซ (ท่ีมีเตา 2 

ตวั) รถเขน็  พดัลม เคร่ืองดูดฝุ่ น  

รถจกัรยานขนาดลอ้เล็กกวา่ 16 น้ิว   

รถลอ้เดียว  รถสามลอ้   รถเขน็เด็กท่ีพบัได ้ 

ร่ม คนัเบด็  ไมเ้ทนนิส  ไมแ้บดมินตนั  ไมตี้ลูกบอล  ดาบไมไ้ผเ่คนโด   

ไมก้วาด (ท่ีท  าจากไมไ้ผด่ว้ย)  ไมถู้พ้ืน  แปรงขดัพ้ืน  พลัว่  บาร์แขวนของ  

ไมถู้พ้ืน (เช่น  ควิกเคิลไวเปอร์)  ลูกกล้ิงเทปท่ีมีไมจ้บัยาว  ไมก้อลฟ์  

ไมตี้ลูกเกตบอล  โพลท่ีเป็นอุปกรณ์สกี  ไมเ้ทา้  
    

ของที่ทางเทศบาลไม่รับ 
○โทรทศัน์ (หลอดรังสีแคโทด  ผลึกเหลว  พลาสมา)  ตูเ้ยน็และตูแ้ช่แขง็  เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองซกัผา้  เคร่ืองอบผา้  เคร่ืองคอมพิวเตอร์   

ทางเทศบาลรับของเหล่าน้ีโดยเก็บค่าธรรมเนียม 

    ติดต่อสอบถาม :   คนัเคียวคนัลิเซนเตอร์  ซิวซิวเงียวมุคะ (แผนกงานเก็บขยะ   ศูนยก์ารจดัการส่ิงแวดลอ้ม  เทศบาลยามาโตะ) 

                                 โทร 046-269-7343  (ในการติดต่อ กรุณาพูดภาษาญ่ีปุ่ น)   

○ทางเทศบาลรับรถมอร์เตอร์ไซคโ์ดยเก็บค่าธรรมเนียม 

 ติดต่อสอบถาม :   นิลินชะริไซเคิลคอลเซนเตอร์ (ศูนยบ์ริการริไซเคิลรถสองลอ้)  โทร 03-3598-8075   (กรุณาพดูภาษาญ่ีปุ่ น)  

○ส าหรับพวกดินและหิน  แบตเตอร่ี  ยางรถ  เคร่ืองดบัไฟ   กรุณาติดต่อผูป้ระกอบการเฉพาะทางเพ่ือจดัการทิ้ง  

 ติดต่อสอบถาม :   ยามาโตสิ  คนัเคียวคนัลิเซนเตอร์  ซิเซซึคะ (แผนกส่ิงอ านวยความสะดวก   ศูนยก์ารจดัการส่ิงแวดลอ้ม   

                               เทศบาลยามาโตะ)  โทร 046-269-1522  (ในการติดต่อ กรุณาพดูภาษาญ่ีปุ่ น)  

การน าขยะเข้าไปทิง้ 

○คุณสามารถน าขยะไปทิ้งไดโ้ดยช าระค่าธรรมเนียม 

 ติดต่อสอบถาม :   ยามาโตสิ  คนัเคียวคนัลิเซนเตอร์  ซิเซซึคะ (แผนกส่ิงอ านวยความสะดวก   ศูนยก์ารจดัการส่ิงแวดลอ้ม  เทศบาล 

                               ยามาโตะ)  โทร 046-269-1522  

○คุณสามารถน าทรัพยากรไปเพ่ือริไซเคิลไดโ้ดยไม่ช าระค่าธรรมเนียม 

 ติดต่อสอบถาม :  ยามาโตสิ  ซีเงนเซนเบซึโชะ (ริไซเคิล  จิเงียว  คูมิใอ)  [โรงงานคดัแยกขยะเทศบาลยามาโตะ   (สหกรณ์งานริไซเคิล)]  

                              โทร   046-262-8865  (ในการติดต่อ กรุณาพดูภาษาญ่ีปุ่ น) 

 


