
ถัังขยะ FOGO

ถัังขยะรีไีซเคิิล

การีซอ่มแซมและเปลี�ยนถัังใหม่

ถัังขยะถัมดิิน

ศูนูยร์ีไีซเคิิลชุุมชุน

บรีกิารีเก็บขยะใหญ่ส่ำำาหรีบัคิรีวัเรีอืน

วอลลองกอง

คิู่มอืบรีกิารี
เก็บขยะ

Thai



บริกิาริเก็บขยะของเทศบาลเมือืงวอลลองกอง ริวมืถึึงริายสัปัดาห์ ์ ริไีซเคิิลริายปกัษ์์  และขยะสัำาห์ริบัถึมื
ดินริายสัปัดาห์ ์ตลอดจนการิเก็บขยะให์ญ่ค่ิริวัเริอืนสัองคิริั�งต่อปงีบปริะมืาณ

บรีกิารีเก็บขยะของคิณุ

ริายสัปัดาห์์
80 ลิตริ - 120 ลิตริ – 240 ลิตริ

ขยะสำำาหรีบั
ถัมดิิน

ริายสัปัดาห์์
240 ลิตริ

ริายปกัษ์์

รีไีซเคิิล

240 ลิตริ

ดิาวน์โหลดิ APP  
วอลลองกองเก็บขยะ

ปฏิิทิน
คิ่่มือืริไีซเคิิล A-Z
การิจอง
เตือนคิวามืจำาวันเก็บขยะ
www.wollongongwaste.com.au/WasteApp

ดาวนโ์ห์ลด 
APP วอลลองกอง
เก็บขยะ



ใช้ถั้ึงเขยีวเก็บริายสัปัดาห์ส์ัำาห์ริบั
พืชื้ที�เปน็อาห์าริและพืชื้จากสัวน 
(FOGO)

สัิ�งของในถัึงจะถึก่สัง่ไปยงัโริงงาน
แปริร่ิปในท้องถิึ�นเพืื�อทำาป๋�ยห์มืกั

เจรีญิ่เติิบโติกับ FOGO

FOGO

ไมร่ีบั

รีบั

สำายยางทำำา
สำวนและ

กรีะถัางต้ินไม้

ถังุพลาสำติิก 
พลาสำติิกอ่อน
และถังุทำี�ยอ่ย

สำลาย

ขยะจาก
สำตัิว์เลี�ยง
และแมว

เศูษวัสำดิกุารี
ก่อสำรีา้ง หนิ

และดิิน

แบต็ิเติอรีี�
ต่ิางๆ*

โฟมโพลสีำ
ไติรีนี

ผ้า้อ้อมใชุแ้ล้วทิำ�ง 
และผ้ลิติภััณฑ์์สำขุ

อนามยัสำว่นตัิว

ใบชุาและกาแฟเศูษผ้ลไมแ้ละผ้กั

ดิอกไมแ้ละ
สำมนุไพรี

อาหารีเทำคิอะเวย์
และของเหลือ

เนื�อสำตัิว์และกรีะดิกู
อาหารีทำะเลและ

เปลือกหอย

Liners AS 4736 
หมกัได้ิ

เศูษกรีะดิาษ  
กรีะดิาษเป้� อนอาหารี

และกล่องพิซซา่

พาสำต้ิา ขนมปัง 
ขา้วและซเีรียีล

เศูษหญ่า้ ใบไม้
และกิ�งไม้เล็ก ๆ

ไขแ่ละนม

FOGO
เก็บริายสัปัดาห์์

ห์มืกัได้  
LINER AS 4736

ใชุเ้ท่ำานั�น

CADDY



ไมร่ีบั

รีบั
กรีะป๋องอลมูเินยีม  

ถัาดิฟอยล์และ
ฟอยล์สำะอาดิ

ภัาชุนะพลาสำติิก
แข็งพรีอ้มฝาปิดิ

กล่องนมและ
กล่องนำาผ้ลไม้

ขวดิและเหยือกแก้วกรีะป๋องเหล็กและ
กรีะป๋องสำเปรีย์

กรีะดิาษทำี�ไมส่ำกปรีก
และกรีะดิาษแขง็

เก็บขยะรีไีซเคิิล
ริายปกัษ์์

ถ้ัวยชุาม ไพเรีก็ซ์
และเคิรีื�องแก้ว

เศูษอาหารี^ เคิมภัีัณฑ์์  
สำแีละนำามนั*

เสำื�อผ้า้และ
ผ้า้ปูทำี�นอน

แบต็ิเติอรีี�ต่ิางๆ*ขยะจากสำวน
และสำายยาง

ถังุพลาสำติิก พลาสำติิก
อ่อน และถังุทำี�ยอ่ยสำลาย

ผ้า้อ้อมใชุ้แล้วทิำ�ง 
และผ้ลิติภััณฑ์์สำขุ

อนามยัสำว่นตัิว

โฟมโพรีสีำไติรีนี ขยะอเีล็คิโทำรีนิคิ*

ใช้ถั้ึงสัเีห์ลืองเก็บริายปกัษ์์สัำาห์ริบัวัสัดที๋�
นำาไปริไีซเคิิล   โปริดอยา่ใสัวั่สัดร๋ิไีซเคิิล
ในถึง๋ - ปล่อยแยกไว้

สัิ�งของต่างๆ จะถึก่สัง่ไปยงัแห์ล่ง
คัิดเลือกในซดินยี ์เพืื�อนำาไปทำาเป็น
ผลิตภััณฑ์์ให์มื่

รีไีซเคิิลใหถ้ักูต้ิองทำกุคิรีั�ง

รีไีซเคิิล รีไีซเคิิลพลาสำติิก
อ่อนทำี�ซูเปอรี์

มารีเ์ก็ติในท้ำองถิั�น
ของคิณุ



ไมร่ีบั

รีบั

ถ้ัวยชุาม ไพเรีก็ซ์
และเคิรีื�องแก้ว

ขยะจากสำตัิว์เลี�ยง
และแมว

ผ้า้อ้อมใชุแ้ล้วทิำ�ง และ
ผ้ลิติภััณฑ์์สำขุอนามยัสำว่นตัิว

ขยะทัำ�วไปทำี�
รีไีซเคิิลไม่ได้ิ เก็บขยะถัมดิิน

ริายสัปัดาห์์

เคิมภัีัณฑ์์  
สำแีละนำามนั*

เคิรีื�องดัิบเพลิงและ
ถัังแก๊สำ*

ขยะอเีล็คิโทำรีนิคิ*แบต็ิเติอรีี�ต่ิางๆ*

เศูษอาหารี^หลอดิฉีดีิยา

หลอดิและท่ำอฟลโูอ
เรีสำเซนต์ิ*

เศูษวัสำดิกุารีก่อสำรีา้ง 
หนิและดิิน

ใช้ถั้ึงแดงริายสัปัดาห์ส์ัำาห์ริบัขยะทั�งห์มืดที�
ริไีซเคิิล ใช้อี้กห์ริอืแปริสัภัาพืไมืไ่ด้

ทก๋อยา่งในถัึงนี�ถึก่สัง่ไปที�ถึมืดินและไมืม่ืี
อะไรินำากลับมืาใช้ไ้ด้อีก

ถัมดิินใหน้้อยลง

ขยะสำำาหรีบัถัมดิิน อาหารีสำำาหรีบั

ไมถ่ัมดิิน



กอง 1  
ถัมดิิน

กอง 2  
รีไีซเคิิล

บริกิาริเก็บขยะให์ญ่่
คิรีวัเรีอืน

ที�นอน ยางริถึ โลห์ะและขยะอิเล็คิโทรินคิิ ที�เก็บเพืื�อรีิไซเคิิลต้องกองแยก  สัิ�งของอื�นถึก่สัง่ไปถึมืดิน - 
ไมม่อีะไรีกลับมาใชุไ้ด้ิอกี

กอง 3  
เศูษโลหะ

โปริดพิืจาริณาบริจิาคิห์รืิอขาย
สัิ�งของเมืื�อทำาได้

การิทำาคิวามืสัะอาดต้องจองก่อนวาง
สัิ�งของที�ขอบถึนน

วางสัิ�งของเพืื�อเก็บ 6 น. ในวันเก็บ  
ต้องไมืเ่ริว็กว่า 24 ช้มื.ก่อนห์นา้

สัิ�งของถึมืดินต้องไมืเ่กิน 2มื3  
(2มื x 1มื x 1มื)

เศษ์โลห์ะต้องไมืเ่กิน 1มื3 

(1มื x 1มื x 1มื)

มืกีาริจำากัดสัิ�งของริไีซเคิิล

ใสัข่องเล็กในถึง๋ห์ริอืกล่อง

ตึิกยูนิติตัิ�งแต่ิ 9 ยูนิติหรีอืมากกว่า 

ติดต่อผ่จั้ดการิสัถึานที�ห์ริอืผ่จั้ดการิ 
สัตริาต้า เพืื�อจัดการิเก็บขยะให์ญ่ใ่ห้์ย่นติ 
ของคิณ๋

1มื

1มื

2มื

เก็บสัองคิริั�งต่อห์นึ�งปงีบปริะมืาณ สัำาห์ริบัคิริวัเริอืนเพืื�อกำาจัดสัิ�งของให์ญ่ไ่มื่
เห์มืาะบริจิาคิให้์การิกศ๋ล



บริกิาริเก็บขยะให์ญ่่
คิรีวัเรีอืน

ไมร่ีบั

รีบั
ทำี�นอนและฐานรีอง

มืากที�สัด๋ 8 ช้ิ�นต่อการิ
เก็บห์นึ�งคิรัิ�ง

เสำื�อผ้า้และรีองเท้ำา
(ไมืเ่ห์มืาะในการิ

บริิจาคิ)

คิอมพิวเติอรี์
มืากที�สั๋ด 2 เคิริื�อง

ต่อการิเก็บห์นึ�งคิริั�ง

อุปกรีณ์การีกฬีา 
อุปกรีณ์แคิมปิ� ง

ยางรีถั
ริถึยนต์และริถึจักริยานยนต์

เท่านั�น  มืากที�สัด๋ 6  
เสัน้ต่อการิเก็บห์นึ�งคิริั�ง

พรีมและเศูษพรีม
แต่ละผืนต้องไมืย่าว

กว่า 2 เมืตริ

เศูษเล็กของชุิ�นสำว่น
โลหะ

สัง่สัด๋ 1 เมืตริ3  
ต่อการิเก็บห์นึ�งคิริั�ง

ไมโคิรีเวฟ  โทำรีทัำศูน์
มืากที�สัด๋ 4 เคิริื�องต่อ

การิเก็บห์นึ�งคิริั�ง

เคิรีื�องมอืและ
อุปกรีณ์ทำำาสำวน

เฟอรีนิ์เจอรีข์นาดิ
เล็ก และเคิรีื�องใชุ้
ไฟฟา้ขนาดิเล็ก

ขยะทำางการีแพทำย์

ขยะในคิรีวัเรีอืนหรีอื
เศูษอาหารี

เศูษวัสำดิจุากการี
ก่อสำรีา้ง หนิและดิิน

อุปกรีณ์เคิรีื�องใชุ้
ไฟฟา้ในคิรีวัเรีอืน

เคิมภัีัณฑ์์ สำ ีนำามนั  
แบต็ิเติอรีี�ต่ิางๆสำว่น

ปรีะกอบรีถัหรีอืถัังแก๊สำ

พชืุผ้กัจากสำวน

สัง่สำิ�งของมอืสำองทำี�ขาย
ได้ิของคิณุที� 

ศููนยห์มุนเวยีน
ไมเ่สำยีเงิน*

* สำิ�งของทำี�ต้ิองปรีะเมนิโดิยเจ้าหน้าทำี�
ก่อนรีบัได้ิ

รีไีซเคิิลได้ิ

แผ้น่/จานแก้วหรีอื
กรีะจก



ศูนูยข์ยะและการีแปรีสำภัาพ
วอลลองกอง

ศน่ยร์ิไีซเคิิลช๋้มืช้น (CRC) เทศบาลเมือืงวอลลองกอง 
เป็นวิธีทีี�ฟริแีละง่ายในการิริไีซเคิิลขยะที�เป็นปญั่ห์า
ในคิรัิวเริอืนของท่าน

Reddalls Rd, Kembla Grange NSW 2526

ติดต่อ REMONDIS Harbour Cities Team  
เพื�อซอ่มและขอถัังใหมโ่ดิยไมเ่สำยีเงิน

1300 362 360 | www.wollongongwaste.com.au

ถัังขยะของคิณุ
พงัหรีอืไม?่

วันธรีรีมดิา 7.30 น. – 4.30 น.
วันเสำารีอ์าทิำติย ์8.00 น. – 4.00 น.
วันหยุดิรีาชุการี 8.00 น. – 4.00 น.
วันคิรีสิำต์ิมาสำ - ปดิ

* สัิ�งของต้องมืปีริมิืาณคิรัิวเริอืน (ไมืม่ืากกว่า 20 กก.ห์รืิอ 20 ลิตริ)

โคิริงการินี�ได้ริบัคิวามืสันับสันน๋จากทรัิสัต์สัิ�งแวดล้อมื ซึ�งเปน็สัว่นห์นึ�งของคิวามืริิเริิ�มืขยะนอ้ยลงริไีซเคิิลมืากขึ�นขององค์ิกริปอ้งกันสัิ�งแวดล้อมืแห์ง่ริฐั NSW

ขยะผ้สำมทำี�
รีไีซเคิิลได้ิ

โทำรีศูพัท์ำมอืถืัอ

เคิรีื�องติรีวจจับ
คิวัน

หลอดิและท่ำอ
ฟลโูรี

นำามนัเคิรีื�องและ
นำามนัอยา่งอื�น

แบต็ิเติอรีี�สำำาหรีบั
คิรีวัเรีอืนและรีถั

เศูษโลหะเอ๊กซเรีย ์ 
(เอาออกจากซอง)

สำี

ถัังแก๊สำและเคิรีื�อง
ดัิบเพลิง

คิอมพวิเติอรีแ์ละ
โทำรีทัำศูน์

กรีะดิาษแข็งและ
กรีะดิาษ

ทิำ�งขยะในคิรีวัเรีอืนทำี�เป็นปัญ่หาเพื�อรีไีซเคิิล

เรีื�องขยะ บริกิาริ
ฟรีี


