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 ขยะรีไซเคิล:  ธุรกิจต่างๆ ในซีแอตเทิลไม่ได้รับอนุญาตให้ทิ้งวัตถุที่สามารถรีไซเคิลได้ลงในขยะเปียก

 ขยะย่อยสลาย:  ธุรกิจต่างๆ ในซีแอตเทิลไม่ได้รับอนุญาตให้ทิ้งวัตถุที่สามารถย่อยสลายได้ลงในขยะเปียก

 บรรจุภัณฑ:์  ธุรกิจบริการด้านอาหารในซีแอตเทิลต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายหรือรีไซเคิลได้  
  บรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหารและเครื่องดื่ม 

ไม่อนุญาตให้ทิ้งวัตถุที่สามารถรีไซเคิลได้ลงในขยะเปียก: กฎเทศบาลซีแอตเทิล (21.36.083)
ธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดต้องแยก กระดาษ กระดาษแข็ง ขวดและโถแก้ว แก้วกระดาษและพาสติก ขวดและโถพลาสติก กระป๋องดีบุก
และอลูมิเนียม และขยะสวนจากขยะเปียก ไม่อนุญาตให้ทิ้งวัตถุเหล่านี้ลงในขยะเปียก (มีผลวันที ่1 กรกฎาคม 2014)

ไม่อนุญาตให้ทิ้งอาหารลงในขยะเปียก: กฎเทศบาลซีแอตเทิล (21.36.082)
ธุรกิจทั้งหมดต้องแยกอาหารและกระดาษไม่เคลือบผิวที่เปื้อนอาหาร เช่น กระดาษเช็ดปาก กระดาษเช็ดแผ่นใหญ่ และกล่อง
พิซซ่าทั้งหมดจากขยะเปียก ไม่อนุญาตให้ทิ้งวัตถุเหล่านี้ลงในขยะเปียก (มีผลวันที ่1 มกราคม 2015) 

เทศบัญญัติบรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหาร: กฎเทศบาลซีแอตเทิล (21.36.086)
1.   รับประทานที่ร้าน: ร้านอาหาร และธุรกิจบริการด้านอาหารที่บรรจุอาหารในภาชนะใช้แล้วทิ้งต้องใช้วัตถุที่สามารถย่อย

สลายได้ส�าหรับบริการรับประทานที่ร้าน สามารถใช้พลาสติกหรือผลิตภัณฑ์กระดาษที่เคลือบด้วยพลาสติกส�าหรับบริการรับ
ประทานที่ร้านได ้หากสะอาดพอที่จะเก็บไปรีไซเคิลหลังจากน�าไปใช้ 

2.   สั่งกลับบ้าน: สามารถใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้หรือไม่ก็ได้ส�าหรับบริการสั่งกลับบ้าน  
(มีผลวันที ่1 กรกฎาคม 2010)

3.   ห้ามใช:้ ธุรกิจต่างๆ ได้รับการห้ามไม่ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากโฟม (StyrofoamTM) (มีผลวันที ่1 มกราคม 2009) 

การไม่ทิ้งวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้และวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ที่สถานที่ฝังกลบช่วยลดปริมาณของเสียและมลพิษ โดยการเปลี่ยนไปใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ ธรุกิจต่างๆ สามารถลดปริมาณขยะเปียกและประหยัดค่าใช้จ่ายของพวกเขา การใช้ภาชนะบริการที่
สามารถย่อยสลายได้เท่านั้น มอบความเปรียบเทียบในกระบวนการก�าจัดแก่ธรุกิจต่างๆ โดยการที่สามารถทิ้งลงสู่ถังขยะประเภทย่อยสลายได้โดย
ง่ายในขั้นตอนเดียว

ข้อก�าหนดการให ้
บริการด้านอาหาร

 greenbusiness@seattle.gov www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness 206-343-8505

ติดต่อโครงการธุรกิจสีเขียวของ Seattle Public Utilities ส�าหรับความช่วยเหลือ
และทรัพยากรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติตามเทศบัญญัติเหล่านี้
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ประเภทขยะจากห้องครัวร้านอาหาร
(มีให้บริการในหลายภาษา)

ข้อมูลผู้จ�าหน่าย

ผู้ให้บริการเก็บขยะ

สั่งโปสเตอร์และฉลากถังขยะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือออกแบบโปสเตอร์ของคุณเองได้ที่ www.seattle.gov/util/ForBusinesses/SolidWaste/FoodYardBusinesses/Commercial/WastePosterOrderForm

ทรัพยากรที่ไม ่
คิดค่าใช้จ่าย

 greenbusiness@seattle.gov www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness 206-343-8505

บรรจุภัณฑ์
ข้อมูลติดต่อส�าหรับซัพ 
พลายเออร์และผู้ผลิตบร 
รจุภัณฑ์ที่สามารถย่อย 
สลายได้และบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถรีไซเคิลได้

ถังขยะ
ข้อมูลติดต่อส�าหรับ
ซัพพลายเออร์และผู้
ผลิตถังขยะส�าหรับใช้ 
ภายในอาคาร

ติดต่อโครงการธุรกิจสีเขียวของ Seattle Public Utilities ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมของบรรจุภัณฑ์ ถังขยะ และบริการ

ธุรกิจบริการด้านอาหาร

RECOLOGY CLEANSCAPES

ขยะเปียก | ขยะรีไซเคิล | ขยะย่อยสลาย

WASTE MANAGEMENT

ขยะเปียก | ขยะรีไซเคิล | ขยะย่อยสลาย

REPUBLIC

ขยะรีไซเคิล | ขยะย่อยสลาย

CEDAR GROVE

ขยะรีไซเคิล | ขยะย่อยสลาย

SEADRUNAR

ขยะรีไซเคิล

206-250-7500 800-592-9995 206-332-7777 877-994-4466 206-467-7550
info@recologycleanscapes.com recyclenw@wm.com infoseattle@republicservices.com help@cgcompost.com info@seadrunarrecycling.com

บริการเก็บขยะ
ข้อมูลติดต่อส�าหรับผู้ให้
บริการเก็บขยะที่สามารถ
ย่อยสลายได้และขยะที่
สามารถรีไซเคิลได้

บริเวณรับประทานอาหารของร้าน (หนึ่งชุดมีสามโปสเตอร์)

Para más información, llame al 206-343-8505.
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Botellas y tarros

Envoltorios  
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aluminio usado

Paquetes de  
condimentos

Gomas elásticas
y ataduras  
de alambre

Envoltorios

Cáscaras y huesos

Cáscaras de huevos,  
cáscaras de nueces

(papel cartón)

VerdurasFrutas

Posos y filtros 
de café

Bolsitas  
de té

Bolsas de papel, papel de  
cocina y periódicos

Pasta y arroz

Cajas de pizza con grasa y cajas de 
cartón enceradas

Carne, pescado y lácteosPan y granos

Platos de papel sin recubrimiento 
y servilletas

*Embalaje probado para compost: www.resourceventure.org/foodpluscompostables

Coloque estos elementos en su contenedor de basura Coloque estos artículos en su contenedor de reciclaje

Latas de aluminio  
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Cajas y cartón

Contenedores 
plásticos para 

alimentos
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plástico  
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Cartulina

Alimentos
Recolección Comercial

Papel para alimentos usado

Embalaje aprobado para Compost*

Utensilios
Guantes de  

látex y plástico

Espuma

FC-8 BOH STD

Ni Plástico. Ni Metal. Ni Vidrio.

Alimentos  
con capacidad  
de Compost

E
s
p
a
ñ
o
l

S
pa

ni
sh

Basura Reciclaje

ฉลากถังขยะแต่ละประเภท


