กฎเกณฑการบริหาร #SPU – DR-01-08
การวางถังและถุงใสขยะ, ถังใสรไ
ี ซเคิล และถังใสขยะทีน
่ ําไปทําปุยไวชั่วคราว
และการนําถุงขยะออกจากขอบถนนและในตรอกสาธารณะ
กฎเกณฑที่เสนอ:
1.0 คําชี้แจง:
SMC มาตรา 15.04.010 กําหนดวาบุคคลใดก็ตามที่ “ใช” สถานทีส
่ าธารณะในระยะยาวอยางเชนในตรอก
แนวสนามหญาริมบาทวิถี หรือบาทวิถีจะตองมีใบอนุญาตการใชถนน อยางไรก็ตาม การ “ใช”
สถานทีส
่ าธารณะอนุญาตใหลูกคาวางถังขยะหรือถังรีไซเคิลที่ขอบถนน/ตรอกเปนการชั่วคราวเพื่อรอการเก็บข
ยะ โดยการวางดังกลาวตองเปนไปตามกฎหมาย SMC 21.36.080 กฎหมาย SMC มาตรา 21.36.080 B
อนุญาตใหวางถังบรรจุบนบาทวิถห
ี รือในตรอก หรือแนวสนามหญาริมบาทวิถีได
ตราบเทาทีถ
่ ังขยะดังกลาวไดรบ
ั การนํามาวาง “เปนเวลาทีส
่ มเหตุสมผลกอนการเก็บขยะ”
และไดรับการนําออกจากบริเวณดังกลาว “ภายในเวลาทีส
่ มเหตุสมผลหลังจากการเก็บขยะแลว”
ถังบรรจุขยะอาจรวมถึงกองขยะจากสวนหรือสนาม, ถังขยะขนาด 12, 20 และ 32 แกลลอน,
ถังขยะขนาด 32 – 96 แกลลอนที่มีลอ และถังบรรจุทม
ี่ ีความยาว 20 หลาที่มท
ี ี่ถอดจากรถลาก
หรือถังขยะขนาดใหญทใี่ ชสําหรับใสขยะ, วัสดุสําหรับรีไซเคิล หรือขยะอินทรีย
(ขยะจากสนามหรือสวนและเศษอาหาร) ซึ่งผูอ
 ยูอาศัยหรือธุรกิจนําออกมาวาง
ระยะเวลาที่เหมาะสมกอนและหลังการเก็บขยะที่ไดกําหนดไวในกฎเกณฑนี้ไมเพียงมีผลบังคับใชกับบริษท
ั ทั้งหมด
ที่ใหบริการเก็บขยะ วัสดุสําหรับรีไซเคิล และขยะที่นาํ ไปทําปุยได ซึ่งไดทาํ สัญญากับเมืองซีแอตเทิลเทานั้น
แตยังมีผลบังคับใชกับบริษท
ั เอกชนที่ใหบริการเก็บขยะที่ไมไดทําสัญญากับทางเมืองดวย ระยะเวลาดังกลาวไม
มีผลบังคับใชกับการวางถังบรรจุในทีส
่ าธารณะที่ไดมีการขอใบอนุญาตในการใชถนนจากทางเมืองแลว
2.0 ระยะเวลา “ที่สมเหตุสมผล” สําหรับการวางและการเก็บถังขยะทีข
่ อบถนนและในตรอกสาธารณะ
กอนและหลังการเก็บขยะ
ถังขยะสําหรับทีพ
่ ักอาศัยและสถานประกอบธุรกิจ รถเข็นขยะที่มีลอ
 และถังบรรจุที่ถอดออกได:
อาจวางถังขยะสําหรับที่พักอาศัยและสถานประกอบธุรกิจ รถเข็นขยะทีม
่ ีลอ
 และถังใสขยะทีถ
่ อดออกได
(หรือถังบรรจุขยะขนาดใหญ) ที่มีขยะ วัสดุสาํ หรับรีไซเคิล หรือขยะที่นําไปทําปุยได
ไวเปนการชั่วคราวบนขอบถนน, แนวสนามหญาริมบาทวิถี หรือในตรอกสาธารณะ เปนเวลาไมเกิน 24
ชั่วโมงกอนหมายกําหนดการเก็บขยะโดยรถบรรทุกขยะของเทศบาลเมือง
เจาของถังขยะจะตองนําถังขยะออกจากบริเวณดังกลาวและนํากลับไปเก็บในสถานที่ของตนภายใน 24 ชัว่ โมง
หลังจากที่มีการเก็บขยะแลว อาจวางกองขยะจากสนามหรือสวนไวไดไมเกิน 24
ชั่วโมงกอนหมายกําหนดการเก็บขยะ อยางไรก็ตาม จะวางขยะเพิ่มเติมที่อยูใ นถุงซึ่งวางไวนอกถังขยะ
รถเข็นใสขยะชนิดมีลอ หรือภาชนะบรรจุที่ปลดออกจากรถบรรทุกได ไวทข
ี่ อบถนน แนวสนามหญาริมบาทวิถี
หรือในตรอก เพื่อรอการมาเก็บ ไดไมเกิน 3 ชั่วโมง กอนการเก็บขยะ ถาถุงนั้นมีขยะที่เนาไดบรรจุอยู
ถาถุงนั้นไมมีขยะที่เนาไดบรรจุอยู จะนําออกมาวางไวในตอนกลางคืนกอนวันเก็บขยะได
บนบาทวิถีสาธารณะ แนวสนามหญาริมบาทวิถี หรือในตรอก ไมควรเก็บถัง รถเข็น
หรือภาชนะบรรจุที่ปลดออกจากรถบรรทุกได ออกไดไวเปนการถาวร
เวนเสียแตวาเจาของสถานที่นน
ั้ จะไมมีพื้นทีส
่ าํ หรับเก็บถังขยะในสถานที่หรือภายในอาคารของตนเอง
ในกรณีดังกลาว สามารถวางถังขยะไวเฉพาะตามดานขางของตรอกสาธารณะเทานั้น
ตราบเทาทีถ
่ ังขยะเหลานั้นมีฝาปดมิดชิด บริเวณโดยรอบถังขยะจะตองสะอาด
และถังขยะเหลานั้นไมรบกวนการสัญจรของผูเดินเทาหรือการจราจรของรถยนตในบริเวณนั้น
ผูที่ไดรับแตงตัง้ จากผูอํานวยการของ SPU อาจตรวจสอบยืนยันวาไมมีพื้นทีเ่ ก็บนอกบริเวณ ROW
3.0 โปรแกรม “Clear Alleys”:
ตรอกสาธารณะจํานวนมากในยานดาวนทาวนและในเขตธุรกิจใกลเคียงมีถังบรรจุขยะขนาดใหญแบบถาวรที่ชวยอําพร
างพฤติกรรมทีไ
่ มมีอารยธรรมและผิดกฎหมาย, กีดขวางผูเดินเทาและกีดขวางทางจราจร
และเปนทีท
่ ี่มีการทิ้งขยะอยางผิดกฎหมาย ลูกคาที่เปนสถานประกอบธุรกิจหลายรายในโปรแกรมนํารองในไพโอเนียร
สแควรไดเปลีย
่ นมาใชระบบถุงขยะทีจ
่ ายเงินลวงหนา แทนการใชถังบรรจุขยะขนาดใหญ
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เปนผลใหตรอกสาธารณะสะอาดและปลอดภัยขึ้น ระบบถุงแบบชําระเงินลวงหนานี้
่ ขึ้นในวันที่ 30
จะนํามาใชโดยหนวยงานทางธุรกิจ อพารทเมนท และคอนโดนิเนียมในเขตธุรกิจที่กําหนด ซึ่งจะเริม
มีนาคม ค.ศ. 2009 โดยบริษท
ั ขนขยะภายใตสัญญาของเทศบาลเมืองสองบริษัท
เวนเสียแตผใู ชเหลานี้จะมีบริเวณจัดเก็บสําหรับบรรจุภัณฑบนอสังหาริมทรัพยสวนบุคคล
หรือเลือกขนขยะเองไปยังสถานโอนถายขยะของเทศบาลเมือง
ผูรับเหมาของเทศบาลเมืองและบริษท
ั รีไซเคิลภาคเอกชนจะเปนผูจด
ั หาถุงแบบชําระเงินลวงหนา
สําหรับวัสดุที่สามารถรีไซเคิลและวัสดุทส
ี่ ามารถทําปุย
 อินทรียได (เชน เศษอาหาร กระดาษหออาหาร
กิ่งไมใบหญาทีต
่ ัดจากสนามทีบ
่ าน เปนตน)
ในกรณีที่ไมมท
ี เี่ ก็บสําหรับบรรจุภัณฑประจําสถานที่บนอสังหาริมทรัพยของลูกคา
ถึงแมวารถเข็นใสขยะอาจนํามาใชสําหรับวัสดุบางประเภทได ตามขอกําหนดของบทบัญญัติที่ 9
4.0 เขตธุรกิจที่ไดกา
ํ หนดไวสําหรับโปรแกรม “Clear Alleys” : เขตธุรกิจที่ไดกําหนดไว
คือเขตทีผ
่ ูอํานวยการ SPU กําหนดใหรวมอยูในโปรแกรม “Clear Alleys” ในปจจุบันหรือในอนาคต ในป 2009
เขตดังกลาวไดแกเขตเหลานี้เปนอยางนอยทีส
่ ุด
1) ยานดาวนทาวน (รวมทั้งเบลลทาวน)
2) ไพโอเนียร สแควร
อาจเพิ่มเขตธุรกิจไดที่กําหนดไวอีกแหงหนึ่งซึ่งไดรับการเลือกโดยผูอํานวยการ SPU ในป 2009
ถาสวนใหญของลูกคาที่เปนสถานประกอบธุรกิจในเขตนั้นเห็นดวย อาจเพิ่มเขตอื่นๆ เขาไปในปตอๆ ไป
หลังจากที่ SPU ไดจัดทํากระบวนการอนุมัตแ
ิ ลว เขตธุรกิจที่ไดกําหนดไวซึ่งแสดงความสนใจในโปรแกรม
“Clear Alleys” ไดแก
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

E. Olive/E. Union /Capitol Hill
International District
South Lake Union
Uptown/Lower Queen Anne
Fremont
University District
North of Campus
Columbia City
West Seattle Junction

5.0 ระยะเวลาที่ “สมเหตุสมผล” สําหรับการวางและการเก็บถังขยะบนบาทวิถีและตรอก
่ ยูในโปรแกรม “Clear Alleys”
กอนและหลังการเก็บขยะ ภายในเขตธุรกิจทีอ
ถังขยะ รถเข็นใสขยะ และภาชนะบรรจุที่ปลดออกจากรถบรรทุกได (หรือถังบรรจุขยะขนาดใหญ):
ถาไมมท
ี ี่เก็บขยะในสถานที่ของตน สามารถวางถังขยะ รถเข็นใสขยะ
และภาชนะบรรจุที่ปลดออกจากรถบรรทุกไดของผูอยูอาศัยและสถานประกอบธุรกิจ ที่ใชใสขยะ วัสดุรีไซเคิล
และขยะที่นาํ ไปทําปุยไดบนขอบถนนหรือดานขางของตรอกสาธารณะไดในระหวางเวลา 19:00 น. ถึง 7:00
น. หรือ 3 ชั่วโมงกอนหมายกําหนดการเก็บขยะโดยบริษท
ั เก็บขยะทีท
่ ําสัญญากับเมืองหรือโดยบริษัทเอกชน
เจาของถังขยะจะตองนําถังขยะกลับไปยังสถานที่ของตนภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากที่มีการเก็บขยะแลว
สามารถวางกองขยะจากสวนหรือสนามกอนหมายกําหนดการเก็บขยะไมเกิน 3 ชั่วโมง
ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการ SPU
อาจไมยอมใหมีการเก็บไวขามคืนหรือการเก็บถังขยะในตอนกลางวัน
ไมควรเก็บถังขยะ รถเข็น
หรือภาชนะบรรจุขยะที่ปลดออกจากรถบรรทุกเอาไวบนบาทวิถีสาธารณะและแนวสนามหญาริมบาทวิถี
หรือในตรอกที่เปนทางสาธารณะเปนการถาวร
6.0 ทางเลือกในการใชถุงขยะทีม
่ ีสีกา
ํ กับแทนการใชภาชนะบรรจุทป
ี่ ลดออกจากรถบรรทุกได:
ลูกคาที่เปนผูอยูอาศัยและสถานประกอบธุรกิจที่เลือกบริการนี้ซึ่งเปนบริการที่มีการทําสัญญากับเทศบาลเมือง
จะไดรับถุงขยะที่มส
ี ีกํากับ และหมายกําหนดการเก็บขยะ ขยะทีน
่ ําไปทําปุย
 ได และวัสดุรไ
ี ซเคิล
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จากบริษัทเก็บขยะทีท
่ ําสัญญากับเมือง ลูกคาจะนําถุงทีจ
่ ายเงินลวงหนาแลวออกมาวางเพื่อรอการมาเก็บ
ไมเกินสามชั่วโมงกอนหมายกําหนดการเก็บขยะ
ถุงดังกลาวจะมีสีกํากับไวตามประเภทของขยะที่เก็บ
บริษัทเอกชนทีเ่ ก็บวัสดุรีไซเคิลที่เสนอบริการถุงขยะในลักษณะเดียวกันนี้ใหแกลูกคาจะตองแจงใหลูกคาทรา
บถึงหมายกําหนดการเก็บขยะ ลูกคาจะนําถุงขยะมาวางไวกอ
 นหมายกําหนดการเก็บขยะไดไมเกิน 3 ชั่วโมง
7.0 การกําจัดถังบรรจุขยะขนาดใหญในเขตธุรกิจทีก
่ า
ํ หนดไวสําหรับโปรแกรม “Clear Alleys”:
ในเขตธุรกิจที่กําหนดในยานใจกลางดาวนทาวน และไพโอเนียร สแควร ซึ่งเก็บไวนอก ROW ไมได
จะถูกกําจัดในระหวางวันที่ 3/30/09 และ 4/30/09
ลูกคาที่ไมมีทท
ี่ ี่จะเก็บรถเข็นขยะหรือถังบรรจุขยะขนาดใหญของตนนอก ROW
จะตองใชถุงขยะที่จา ยเงินลวงหนาหลังจากวันที่ 3/30/09 เปนตนไป
8.0 ขอบเขตของยานธุรกิจที่กา
ํ หนดในป 2009
1) ดาวนทาวน : ขอบเขตของเขตธุรกิจในยานดาวนทาวน ไดแก Eliot Bay ขึ้นไปทางตะวันตก, Bay
Street ไปยัง Denny Way ขึ้นไปทางทิศเหนือ (ทิศใตของถนนเหลานี)้ , Interstate 5
ไปทางทิศตะวันออก (ทิศตะวันตกของไฮเวย) และ Yesler Way ไปทางทิศใต (ทิศเหนือของถนน)
กรุณาดูแผนทีข
่ อง “ยานดาวนทาวน” ที่แนบมาดวยนี้ สําหรับถนนและตรอกทั้งหมดที่อยูในเขตนี้ ถนน
ตรอก และทาเรือสวนตัวไมอยูภ
 ายใตกฎเกณฑนี้
2) ไพโอเนียร สแควร : เขตธุรกิจที่กําหนดสําหรับไพโอเนียร สแควร มีอาณาบริเวณดังนี้ คือ
เอลเลียต เบย (Elliot Bay) ไปทางทิศตะวันตก, เยสเลอร เวย (Yesler Way) ไปทางทิศเหนือ
(ทิศใตของถนน), 4th Avenue S.ไปทางทิศตะวันออก (ทิศตะวันตกของถนน) ไปยังถนน S. King
ไปทางทิศใต และจากนั้นทางทิศตะวันตกเลียบถนน S. King ไปยังทิศใตของ Occidental Avenue S
(ทิศตะวันตกของถนน) ขอบเขตทางทิศตะวันออกเริ่มตั้งแต Occidental Avenue S
(ทิศตะวันตกของถนน) ไปยังทิศใตของ South Royal Brougham Way (ทิศเหนือของถนน)
จากขอบเขตทางทิศใตของ South Royal Brougham Way, ขอบเขตทางทิศตะวันตกไปตามเหนือของ
1st Avenue S. ไปยัง Railroad Way S. และจากนั้นไปทาง Alaska Way South
ซึ่งอยูดานเหนือของถนน S. King โปรดดูแผนที่ “บริเวณยานดาวนทาวน”
ที่แนบมานี้ซึ่งแสดงถนนและตรอกซอยทั้งหมดที่กลาวมา สําหรับถนนสวนบุคคล ตรอกซอยอื่นๆ
และบริเวณทาเรือนั้นไมไดรวมอยูภายใตหลักเกณฑนี้
9.0 ขอยกเวนของหลักเกณฑภายในเขตธุรกิจทีก
่ า
ํ หนด สําหรับโปรแกรมตรอกซอยสะอาด :
ประเภทของบรรจุภัณฑและวัสดุตางๆ ตอไปนีไ
้ ดรับการยกเวนจากหลักเกณฑนี้ตามเงื่อนไขพิเศษ :
1) บรรจุภัณฑสําหรับน้ํามันทีใ่ ชทําอาหาร
ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดดานสาธารณะและสุขภาพเชิงสิ่งแวดลอมนั้น จัดอยูในประเภทไดรับการยกเวน
2) รถเข็นทีต
่ ิดฉลาก (ขนาด 32, 60 หรือ 96 แกลลอน)
พรอมฝาปดมิดชิดสําหรับเปนที่เก็บเศษอาหารซึ่งแยกแหลงที่มา/กระดาษที่ใชหออาหาร
และกิ่งไมใบหญาทีต
่ ัดจากสนามที่บาน ในกรณีที่ไมมีที่เก็บประจําสถานทีบ
่ นอสังหาริมทรัพยสวนบุคคล
ตามที่เทศบาลเมืองไดตรวจสอบ
ถุงแบบชําระเงินลวงหนาที่ใชบรรจุของเสียประเภทอินทรียสารจะตองไดรับอนุมัติลวงหนาโดย Seattle Public
Utilities
3) รถเข็นทีต
่ ิดฉลาก (ขนาด 32, 60 หรือ 96 แกลลอน) สําหรับวัสดุแกว
ในกรณีที่ไมมท
ี เี่ ก็บประจําสถานที่บนอสังหาริมทรัพยสว นบุคคล ตามที่เทศบาลเมืองไดตรวจสอบ
4) รถเข็นทีต
่ ิดฉลาก (ขนาด 32, 60 หรือ 96 แกลลอน) สําหรับสิ่งปฏิกูลจากสัตว
ในกรณีที่ไมมท
ี เี่ ก็บประจําสถานที่บนอสังหาริมทรัพยสว นบุคคล ตามที่เทศบาลเมืองไดตรวจสอบ
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สําหรับลูกคาทุกทานทีส
่ นใจจะขอรับสิทธิ์ขอยกเวน เพื่อการใชบรรจุภัณฑประเภทรถเข็น
สําหรับของเสียประเภทอินทรียสาร วัสดุแกว และสิ่งปฏิกูลจากสัตว
ตลอดจนที่เก็บระยะยาวในตรอกซอยสาธารณะจะตองติดตอ Seattle Public Utilities
เพื่อขอรับการตรวจสอบยืนยันวาเปนไปตามกรณีที่ไมมีบริเวณจัดเก็บประจําสถานที่บนอสังหาริมทรัพยสวนบุค
คล
10.0 วันที่กฎเกณฑมีผลบังคับใช: วันทีก
่ ฎเกณฑนี้มีผลบังคับใชคือ
เมื่อมีการยื่นตอเจาหนาที่ของนครซีแอตเทิล
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