
ขยะฝาสีเทา ขยะฝาสีน้ำาตาล ขยะฝาสีน้ำาเงิน ถุงขยะพลาสติก สถานท่ีรีไซเคิลขยะ

ขยะทั ว่ไป (ขยะท ีเ่หลอืจาก

การแยกขยะประเภทอ ืน่ๆ

ออกแลว้)

เศษอาหาร ขยะท ีเ่นา่เส ยีและยอ่ย

สลายไดเ้รว็

กอ่นท ิ ง้ใหน้ ำามาลา้งดว้ยน ้ ำาเยน็ หนงัส อืพ มิพ,์กระดาษส ิง่พ มิพต์า่งๆ

ใบโบรชวัร,์ ใบโฆษณา

กอ่นท ิ ง้ใหน้ ำามาลา้งดว้ยน ้ ำาเยน็ ส ทีาบา้น,ส ยีอ้มไม ้

แลคเกอรส์ารเคลอืบผวิตา่งๆ

คอมพวิเตอร ์ เส ื อ้ผ า้ น ้ ำามนัท ี ่ใช ป้ระกอบอาหาร

ถงุเกบ็เศษฝ ุน่ในเคร ื อ่งด ดูฝ ุน่ ถาดอล มู เิน ยีมบาง (ท ี ่ใสอ่าหาร)

กลอ่งพซิซา่, กลอ่งคอนเฟลก

กลอ่งกระดาษอ ื น่ๆท ีล่กัษณะ

คลา้ยกนั

ถงุขนม/ถงุมนัฝร ั ง่ทอด

กาว

อปุกรณ์ไฟฟา้

ชดุเคร ื อ่งนอน ผา้ปทู ีน่อน 

ปลอกหมอนและปลอกผา้หม่

เศษเหลก็ อะไหล่

แกว้ทนไฟ,เคร ื อ่งเคลอืบ/

เคร ื อ่งป ั น้ดนิเผา และครสิตลั

   ขวดไวน,์ขวดน ้ ำามนัตบัปลา และ

ขวดน ้ ำาสลดั/เคร ื อ่งปงุ

กลอ่ง/ลงักระดาษ ทั ง้แบบธรรมดา

และแบบล กูฟ กู

ถว้ยโยเกริต์,ถว้ยคร มี/ซาวดค์ร มี  

สารตวัท ำาละลายเชน่ ไวทส์ปรติ

และอะซ ิโตน

โทรศพัทม์ อืถอื

ผา้ขนหน ู

ลอ้รถ

ทรายท ี ่ใชร้องรบัการขบัถา่ย

ปสัสาวะและอจุจาระของแมว และ

ถงุเกบ็มลูสนุขั

          ฝากระปกุแยม ฝาขวดตา่งๆ

ท ีท่ ำาดว้ยโลหะ

     กลอ่งเคร ื อ่งด ื ม่

ขวดซอสมะเข อืเทศและขวดมสัตารด์

กระปอ๋งสเปรย ์

เคร ื อ่งโกนหนวด

หนา้ตา่ง

ขยะประเภทพลาสตกิ ท ี ่ไม่ใชภ่าชนะ 

(เชน่แปรงลา้งจาน,ของเลน่พลาสตกิ)
กระปกุแยม

กระดาษท ี ่ใช เ้ข ยีนทั ว่ไป 

ถงุหร อืบรรจภุณัฑ์ไสก้รอกแฮม

แบตเตอร ีท่กุประเภท

สายไฟ

รองเทา้ เฟอรน์ เิจอร ์

กระดาษหอ่เคลอืบเงา

และกระดาษหอ่ของขวญั
กระปอ๋งน ้ ำาอดัลม กระปอ๋งเบ ยีร ์ 

(ท ี เ่คร ื อ่งค นืขวดอตัโนมตั ิไมร่บั)

      แผงไขก่ระดาษ

ถงุกาแฟ
สารฟอกขาว คลอร นีและ

แอมโมเน ยี

ของเลน่ไฟฟา้

เกา้อ ี พ้ลาสตกิ

ผา้ออ้ม
ฟอรย์อะล มู เีน ยีม หนงัส อื

แพคพลาสตกิท ี ่ใสเ่น ื อ้บดหร อืไก่

น ้ ำามนัท ี ่ใชก้บัเคร ื อ่งยนต์

ไดรเ์ปา่ผม

ผา้มา่น วสัดไุมส้ ำาหรบักอ่สรา้งและวสัดไุมต้า่งๆ 

เถา้ และถา่นป ิ ง้ยา่ง (ท ี เ่ยน็แลว้) บรรจภุณัฑท์ ีท่ ำาจากอล มู เิน ยีม

เชน่หลอดใส่ไข่ปลาคาเว ยีร ์
      ซองจดหมายและซองเอกสาร

กระถางตน้ไมพ้ลาสตกิ

สารเคม ที ีม่ คีวามเป น็กรด/ดา่งสงู

นาฬ กิา

โฟมพลาสตกิ 

เส ื อ้ผ า้ รองเทา้และเคร ื อ่งหนงั

ท ี เ่ส ยีหาย          กระปอ๋งอาหาร แกนกระดาษทชิช ู่

ขวดแชมพ ,ูขวดสบ ู่

ขวดน ้ ำายาปรบัผา้น ุม่ หลอดไฟตา่งๆ

เคร ื อ่งใช ้ไฟฟา้ในครวัเร อืน

วสัดทุ ี ่ใช ท้ ำาพ ื น้หอ้ง 

ขยะประเภทแกว้ และขยะ

ประเภทภาชนะท ีท่ ำาจาก

โลหะ

ขยะประเภทกระดาษชนดิ

ตา่งๆ ลงักระดาษ และกลอ่ง

เคร ือ่งด ื ม่

บรรจภุณัฑ์ในครวัเร อืนท ีผ่ลติจาก

พลาสตกิ
ขยะม พี ษิ หร อื ขยะอนัตราย

ขยะประเภทเคร ือ่งใช ้ไฟฟา้

หร อือปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์

ขยะประเภทส ิง่ทอ/เส ื อ้ผา้และ

รองเทา้
ขยะท ีม่ ขีนาดใหญ่

การแยกขยะ
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS บรษิทัจดัการสขุาภบิาลรว่มระหวา่งเทศบาลโกลมดาวล์ IKS 

เป น็ผ ูร้บัผดิชอบวางแผนจดัการและพฒันาระบบสขุาภบิาลใหก้บัเขตเทศบาล Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, และ Nord-Odal ์

 ถา้หากวา่คณุม ที ีพ่กัอาศยัหร อืบา้นพกัตากอากาศท ีอ่ย ู่ในเขตเทศบาลทั ง้ส ีท่ ีเ่ราใหบ้รกิาร คณุคอืผ ูร้บัการบรกิารเรา  ขยะทั ว่ไปจะถกูรบัน ำาไปจดัการทกุๆ14วนั ขยะประเภทแกว้และภาชนะท ีเ่ป น็โลหะจะถกูรบัน ำาไปกำาจดัตามวนัท ีก่ ำาหนด 

ขยะประเภทกระดาษและขยะประเภทบรรจภุณัฑท์ ี ่ใช ้ในครวัเร อืนท ีเ่ป น็พลาสตกิจะถกูน ำาไปกำาจดัทกุๆ4ส ัปดาห์ ถงุบรรจขุยะและภาชนะรองรบัขยะจะตอ้งอย ู่ในสภาพพรอ้มท ีจ่ะรบัไปกำาจดั โดยกำาหนดเวลาไว ้ไมเ่กนิ 6โมงเชา้ในวนัท ีก่ ำาหนด 

วนัท ีร่ถเกบ็ขยะจะมารบัขยะแตล่ะประเภทไปกำาจดัน ั น้ไดร้ะบไุวแ้ลว้ในปฏทินิวนัเกบ็ขยะ นอกจากน ี เ้รายงัมสีถาน รีบัขยะในทกุๆเขตเทศบาลท ีเ่ราใหบ้รกิาร ท ีน่ ีค่ณุสามารถนำาขยะทกุประเภทมาสง่มอบใหเ้ราได ้ในวนัและเวลาทำาการ

Thai

กรณุาตดิตอ่เราในกรณ ที ี ่ :
• เราลมืเกบ็ขยะของคณุ (โทรตดิตอ่เราอยา่งชา้ไมเ่กนิ1ส ัปดาห)์

• ถงัขยะช ำารดุ

• คณุตอ้งการปฏทินิวนัเกบ็ขยะเลม่ใหม่ 

• ตอ้งการเปล ีย่นแปลงการบอกรบัเป น็สมาชกิ

โทรศพัทพ์ดูคยุกบัเจา้หนา้ท ี ฝ่า่ยบรกิารลกูคา้ เบอร์โทรศพัท์ 62 96 01 80
เวลาทำาการ วนัจนัทร-์ศกุร ์ 08.30-15.00

โทร. 62960180  แฟก็ซ.์ 62960190 

หร อืสง่อ เีมล: post@gir.no.

เย ีย่มชมเวปไซดข์องเรา : www.gir.hm.no


