
กฎเกณฑการบริหาร #SPU – DR-01-08 
การวางถังและถุงใสขยะ, ถังใสรไีซเคิล และถังใสขยะทีน่ําไปทําปุยไวชั่วคราว 

และการนําถุงขยะออกจากขอบถนนและในตรอกสาธารณะ 
 

กฎเกณฑที่เสนอ: 
 

1.0 คําช้ีแจง:  
SMC มาตรา 15.04.010 กําหนดวาบุคคลใดก็ตามที่ “ใช” สถานทีส่าธารณะในระยะยาวอยางเชนในตรอก 
แนวสนามหญาริมบาทวิถี หรือบาทวถิีจะตองมีใบอนุญาตการใชถนน อยางไรก็ตาม การ “ใช” 
สถานทีส่าธารณะอนุญาตใหลูกคาวางถังขยะหรือถังรีไซเคลิที่ขอบถนน/ตรอกเปนการชั่วคราวเพื่อรอการเก็บข
ยะ โดยการวางดังกลาวตองเปนไปตามกฎหมาย SMC 21.36.080 กฎหมาย SMC มาตรา 21.36.080 B 
อนุญาตใหวางถังบรรจุบนบาทวิถหีรือในตรอก หรือแนวสนามหญาริมบาทวิถีได 
ตราบเทาทีถ่ังขยะดังกลาวไดรบัการนํามาวาง “เปนเวลาทีส่มเหตุสมผลกอนการเก็บขยะ” 
และไดรับการนาํออกจากบริเวณดังกลาว “ภายในเวลาทีส่มเหตสุมผลหลังจากการเก็บขยะแลว”   
 
ถังบรรจุขยะอาจรวมถึงกองขยะจากสวนหรือสนาม, ถังขยะขนาด 12, 20 และ 32 แกลลอน, 
 ถังขยะขนาด 32 – 96 แกลลอนที่มีลอ และถังบรรจุทีม่ีความยาว 20 หลาที่มทีี่ถอดจากรถลาก 
หรือถังขยะขนาดใหญทีใ่ชสําหรับใสขยะ, วสัดสุําหรับรีไซเคลิ หรือขยะอินทรยี  
(ขยะจากสนามหรือสวนและเศษอาหาร) ซึ่งผูอยูอาศัยหรือธุรกิจนําออกมาวาง 
ระยะเวลาที่เหมาะสมกอนและหลังการเก็บขยะที่ไดกําหนดไวในกฎเกณฑนี้ไมเพียงมีผลบงัคับใชกับบริษัททั้งหมด
ที่ใหบริการเก็บขยะ วัสดสุําหรบัรีไซเคิล และขยะที่นาํไปทําปุยได ซึ่งไดทาํสัญญากับเมืองซีแอตเทลิเทานั้น 
แตยังมผีลบังคบัใชกับบริษัทเอกชนที่ใหบริการเก็บขยะที่ไมไดทําสัญญากับทางเมืองดวย ระยะเวลาดังกลาวไม 
มีผลบังคับใชกับการวางถังบรรจุในทีส่าธารณะที่ไดมีการขอใบอนุญาตในการใชถนนจากทางเมืองแลว      
 
2.0 ระยะเวลา “ที่สมเหตุสมผล” สําหรับการวางและการเกบ็ถงัขยะทีข่อบถนนและในตรอกสาธารณะ 
กอนและหลังการเกบ็ขยะ   
 
ถังขยะสําหรบัทีพ่ักอาศัยและสถานประกอบธรุกิจ รถเข็นขยะที่มีลอ และถงับรรจทุี่ถอดออกได:  
อาจวางถังขยะสําหรับที่พักอาศัยและสถานประกอบธุรกิจ รถเข็นขยะทีม่ีลอ และถังใสขยะทีถ่อดออกได 
(หรือถังบรรจุขยะขนาดใหญ) ที่มีขยะ วัสดุสาํหรับรีไซเคิล หรือขยะที่นําไปทําปุยได  
ไวเปนการชั่วคราวบนขอบถนน, แนวสนามหญาริมบาทวถิี หรือในตรอกสาธารณะ เปนเวลาไมเกิน 24 
ชั่วโมงกอนหมายกําหนดการเก็บขยะโดยรถบรรทุกขยะของเทศบาลเมือง 
เจาของถังขยะจะตองนําถังขยะออกจากบริเวณดังกลาวและนํากลับไปเก็บในสถานที่ของตนภายใน 24 ชัว่โมง 
หลังจากที่มีการเก็บขยะแลว อาจวางกองขยะจากสนามหรือสวนไวไดไมเกิน 24 
ชั่วโมงกอนหมายกําหนดการเก็บขยะ อยางไรก็ตาม จะวางขยะเพิ่มเติมที่อยูในถุงซึ่งวางไวนอกถังขยะ 
รถเข็นใสขยะชนิดมีลอ หรือภาชนะบรรจทุี่ปลดออกจากรถบรรทุกได ไวทีข่อบถนน แนวสนามหญารมิบาทวถิี 
หรือในตรอก เพ่ือรอการมาเก็บ ไดไมเกิน 3 ชั่วโมง กอนการเก็บขยะ ถาถุงนั้นมีขยะที่เนาไดบรรจุอยู 
ถาถุงนั้นไมมีขยะที่เนาไดบรรจุอยู จะนําออกมาวางไวในตอนกลางคืนกอนวันเก็บขยะได       
 
บนบาทวถิีสาธารณะ แนวสนามหญารมิบาทวถิี หรือในตรอก ไมควรเก็บถัง รถเข็น 
หรือภาชนะบรรจุที่ปลดออกจากรถบรรทุกได ออกไดไวเปนการถาวร 
เวนเสียแตวาเจาของสถานที่นัน้จะไมมีพ้ืนทีส่าํหรับเก็บถังขยะในสถานที่หรอืภายในอาคารของตนเอง 
ในกรณีดังกลาว สามารถวางถงัขยะไวเฉพาะตามดานขางของตรอกสาธารณะเทานั้น 
ตราบเทาทีถ่ังขยะเหลานั้นมีฝาปดมิดชิด บริเวณโดยรอบถังขยะจะตองสะอาด 
และถังขยะเหลานั้นไมรบกวนการสัญจรของผูเดินเทาหรือการจราจรของรถยนตในบริเวณน้ัน 
ผูที่ไดรับแตงตัง้จากผูอํานวยการของ SPU อาจตรวจสอบยืนยันวาไมมีพ้ืนทีเ่ก็บนอกบริเวณ ROW   
 
3.0 โปรแกรม “Clear Alleys”:  
ตรอกสาธารณะจํานวนมากในยานดาวนทาวนและในเขตธรุกิจใกลเคียงมีถังบรรจุขยะขนาดใหญแบบถาวรที่ชวยอําพร
างพฤติกรรมทีไ่มมีอารยธรรมและผิดกฎหมาย, กีดขวางผูเดนิเทาและกีดขวางทางจราจร 
และเปนทีท่ี่มีการทิ้งขยะอยางผิดกฎหมาย ลกูคาที่เปนสถานประกอบธุรกิจหลายรายในโปรแกรมนํารองในไพโอเนียร 
สแควรไดเปลีย่นมาใชระบบถุงขยะทีจ่ายเงินลวงหนา แทนการใชถังบรรจุขยะขนาดใหญ 
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เปนผลใหตรอกสาธารณะสะอาดและปลอดภยัข้ึน ระบบถุงแบบชําระเงินลวงหนานี้ 
จะนํามาใชโดยหนวยงานทางธุรกิจ อพารทเมนท และคอนโดนิเนียมในเขตธุรกิจที่กําหนด ซึ่งจะเริม่ข้ึนในวันที่ 30 
มีนาคม ค.ศ. 2009 โดยบริษัทขนขยะภายใตสัญญาของเทศบาลเมืองสองบริษัท 
เวนเสียแตผูใชเหลานี้จะมีบริเวณจัดเก็บสําหรับบรรจุภัณฑบนอสังหาริมทรพัยสวนบคุคล 
หรือเลือกขนขยะเองไปยังสถานโอนถายขยะของเทศบาลเมอืง 
ผูรับเหมาของเทศบาลเมืองและบริษัทรีไซเคิลภาคเอกชนจะเปนผูจดัหาถงุแบบชําระเงินลวงหนา 
สําหรับวสัดทุี่สามารถรีไซเคลิและวสัดทุีส่ามารถทําปุยอินทรียได (เชน เศษอาหาร กระดาษหออาหาร 
ก่ิงไมใบหญาทีต่ัดจากสนามทีบ่าน เปนตน) 
ในกรณี  ที่ไมมทีีเ่ก็บสําหรับบรรจุภัณฑประจําสถานที่บนอสังหาริมทรัพยของลูกคา 
ถึงแมวารถเข็นใสขยะอาจนํามาใชสําหรับวสัดบุางประเภทได ตามขอกําหนดของบทบัญญตัิที ่9    
 
4.0 เขตธรุกิจที่ไดกาํหนดไวสําหรบัโปรแกรม “Clear Alleys” : เขตธุรกิจที่ไดกําหนดไว 
คือเขตทีผู่อํานวยการ SPU กําหนดใหรวมอยูในโปรแกรม “Clear Alleys” ในปจจุบันหรือในอนาคต ในป 2009 
เขตดังกลาวไดแกเขตเหลานี้เปนอยางนอยทีสุ่ด  
      1) ยานดาวนทาวน (รวมทั้งเบลลทาวน)   
      2) ไพโอเนียร สแควร   
 
อาจเพิ่มเขตธุรกิจไดที่กําหนดไวอีกแหงหนึ่งซึ่งไดรับการเลือกโดยผูอํานวยการ SPU ในป 2009 
ถาสวนใหญของลูกคาที่เปนสถานประกอบธุรกิจในเขตนั้นเหน็ดวย อาจเพิ่มเขตอ่ืนๆ เขาไปในปตอๆ ไป 
หลังจากที่ SPU ไดจัดทาํกระบวนการอนุมัตแิลว เขตธุรกิจที่ไดกําหนดไวซึ่งแสดงความสนใจในโปรแกรม 
“Clear Alleys” ไดแก 

 
1) E. Olive/E. Union /Capitol Hill 
2) International District 
3) South Lake Union 
4) Uptown/Lower Queen Anne 
5) Fremont 
6) University District 
7) North of Campus 
8) Columbia City 
9) West Seattle Junction 

 
5.0 ระยะเวลาที่ “สมเหตุสมผล” สําหรับการวางและการเกบ็ถงัขยะบนบาทวถิีและตรอก 
กอนและหลังการเกบ็ขยะ ภายในเขตธรุกิจทีอ่ยูในโปรแกรม “Clear Alleys” 
 
ถังขยะ รถเขน็ใสขยะ และภาชนะบรรจทุี่ปลดออกจากรถบรรทกุได (หรอืถงับรรจุขยะขนาดใหญ):  
ถาไมมทีี่เก็บขยะในสถานที่ของตน สามารถวางถังขยะ รถเข็นใสขยะ 
และภาชนะบรรจุที่ปลดออกจากรถบรรทุกไดของผูอยูอาศยัและสถานประกอบธุรกิจ ที่ใชใสขยะ วสัดุรีไซเคิล 
และขยะที่นาํไปทําปุยไดบนขอบถนนหรือดานขางของตรอกสาธารณะไดในระหวางเวลา 19:00 น. ถึง 7:00 
น. หรือ 3 ชั่วโมงกอนหมายกาํหนดการเก็บขยะโดยบริษัทเก็บขยะทีท่ําสญัญากับเมืองหรือโดยบริษัทเอกชน  
เจาของถังขยะจะตองนําถังขยะกลับไปยังสถานที่ของตนภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากที่มีการเก็บขยะแลว 
สามารถวางกองขยะจากสวนหรือสนามกอนหมายกําหนดการเก็บขยะไมเกิน 3 ชั่วโมง 
ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการ SPU 
อาจไมยอมใหมีการเก็บไวขามคืนหรือการเก็บถังขยะในตอนกลางวัน     
 
ไมควรเก็บถังขยะ รถเข็น 
หรือภาชนะบรรจุขยะที่ปลดออกจากรถบรรทุกเอาไวบนบาทวถิีสาธารณะและแนวสนามหญาริมบาทวิถี 
หรือในตรอกที่เปนทางสาธารณะเปนการถาวร 
 
6.0 ทางเลือกในการใชถุงขยะทีม่ีสีกาํกบัแทนการใชภาชนะบรรจุทีป่ลดออกจากรถบรรทกุได:  
ลูกคาที่เปนผูอยูอาศัยและสถานประกอบธุรกิจที่เลือกบริการนี้ซึ่งเปนบริการที่มีการทําสัญญากับเทศบาลเมือง 
จะไดรับถุงขยะที่มสีีกํากับ และหมายกําหนดการเก็บขยะ ขยะทีน่ําไปทําปุยได และวสัดุรไีซเคิล 
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จากบริษัทเก็บขยะทีท่ําสัญญากับเมือง ลูกคาจะนําถุงทีจ่ายเงินลวงหนาแลวออกมาวางเพื่อรอการมาเก็บ 
ไมเกินสามชั่วโมงกอนหมายกาํหนดการเก็บขยะ     
 
ถุงดังกลาวจะมสีีกํากับไวตามประเภทของขยะที่เก็บ 
บริษัทเอกชนทีเ่ก็บวัสดุรีไซเคลิที่เสนอบริการถุงขยะในลักษณะเดียวกันนี้ใหแกลูกคาจะตองแจงใหลูกคาทรา
บถึงหมายกําหนดการเก็บขยะ ลูกคาจะนาํถุงขยะมาวางไวกอนหมายกําหนดการเก็บขยะไดไมเกิน 3 ชั่วโมง   
 
7.0 การกาํจัดถังบรรจุขยะขนาดใหญในเขตธรุกิจทีก่าํหนดไวสําหรบัโปรแกรม “Clear Alleys”:  
ในเขตธุรกิจที่กําหนดในยานใจกลางดาวนทาวน และไพโอเนียร สแควร ซึ่งเก็บไวนอก ROW ไมได 
จะถูกกําจดัในระหวางวันที ่3/30/09 และ 4/30/09 
ลูกคาที่ไมมีทีท่ี่จะเก็บรถเข็นขยะหรือถังบรรจุขยะขนาดใหญของตนนอก ROW 
จะตองใชถุงขยะที่จายเงินลวงหนาหลังจากวนัที่ 3/30/09 เปนตนไป 
 
8.0 ขอบเขตของยานธรุกจิที่กาํหนดในป 2009 
 

1) ดาวนทาวน :  ขอบเขตของเขตธุรกิจในยานดาวนทาวน ไดแก Eliot Bay ข้ึนไปทางตะวันตก,  Bay 
Street ไปยัง Denny Way ข้ึนไปทางทศิเหนือ (ทิศใตของถนนเหลานี)้,  Interstate 5 
ไปทางทศิตะวนัออก (ทิศตะวนัตกของไฮเวย) และ Yesler Way ไปทางทศิใต (ทศิเหนือของถนน) 
กรุณาดูแผนทีข่อง “ยานดาวน ทาวน” ที่แนบมาดวยนี้ สําหรับถนนและตรอกทั้งหมดที่อยูในเขตนี้ ถนน 
ตรอก และทาเรือสวนตัวไมอยูภายใตกฎเกณฑนี้   

 
2) ไพโอเนียร สแควร :  เขตธุรกิจที่กําหนดสาํหรับไพโอเนียร สแควร มีอาณาบริเวณดังนี้ คือ 
เอลเลียต เบย (Elliot Bay) ไปทางทิศตะวันตก, เยสเลอร เวย (Yesler Way) ไปทางทิศเหนือ 
(ทิศใตของถนน), 4th Avenue S.ไปทางทศิตะวันออก (ทิศตะวันตกของถนน) ไปยังถนน S. King 
ไปทางทศิใต และจากนั้นทางทิศตะวันตกเลียบถนน S. King ไปยังทิศใตของ Occidental Avenue S 
(ทิศตะวันตกของถนน) ขอบเขตทางทิศตะวนัออกเริ่มตั้งแต Occidental Avenue S 
(ทิศตะวันตกของถนน) ไปยังทิศใตของ South Royal Brougham Way (ทิศเหนือของถนน) 
จากขอบเขตทางทิศใตของ South Royal Brougham Way, ขอบเขตทางทศิตะวันตกไปตามเหนือของ 
1st Avenue S. ไปยัง Railroad Way S. และจากนั้นไปทาง Alaska Way South 
ซึ่งอยูดานเหนอืของถนน S. King  โปรดดูแผนที่ “บริเวณยานดาวนทาวน” 
ที่แนบมานี้ซึ่งแสดงถนนและตรอกซอยทั้งหมดที่กลาวมา สําหรับถนนสวนบคุคล ตรอกซอยอ่ืนๆ 
และบริเวณทาเรือนั้นไมไดรวมอยูภายใตหลักเกณฑนี้    

 
9.0 ขอยกเวนของหลักเกณฑภายในเขตธุรกิจทีก่าํหนด สําหรบัโปรแกรมตรอกซอยสะอาด :   
ประเภทของบรรจุภัณฑและวสัดุตางๆ ตอไปนีไ้ดรับการยกเวนจากหลักเกณฑนี้ตามเง่ือนไขพิเศษ : 
  
1) บรรจภุัณฑสําหรับน้ํามันทีใ่ชทําอาหาร 
ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดดานสาธารณะและสขุภาพเชิงสิ่งแวดลอมน้ัน จัดอยูในประเภทไดรับการยกเวน   
 
2)  รถเข็นทีต่ิดฉลาก (ขนาด 32, 60 หรือ 96 แกลลอน) 
พรอมฝาปดมิดชิดสําหรับเปนที่เก็บเศษอาหารซึ่งแยกแหลงที่มา/กระดาษที่ใชหออาหาร 
และก่ิงไมใบหญาทีต่ัดจากสนามที่บาน ในกรณ ี ที่ไมมีที่เก็บประจําสถานทีบ่นอสังหาริมทรัพยสวนบุคคล 
ตามที่เทศบาลเมืองไดตรวจสอบ 
ถุงแบบชาํระเงนิลวงหนาที่ใชบรรจุของเสยีประเภทอินทรียสารจะตองไดรับอนุมัติลวงหนาโดย Seattle Public 
Utilities 
 
3)  รถเข็นทีต่ิดฉลาก (ขนาด 32, 60 หรือ 96 แกลลอน) สําหรับวสัดแุกว 
ในกรณี  ที่ไมมทีีเ่ก็บประจําสถานที่บนอสังหารมิทรัพยสวนบุคคล ตามที่เทศบาลเมืองไดตรวจสอบ 
 
4)  รถเข็นทีต่ิดฉลาก (ขนาด 32, 60 หรือ 96 แกลลอน) สาํหรับสิ่งปฏิกูลจากสัตว 
ในกรณี  ที่ไมมทีีเ่ก็บประจําสถานที่บนอสังหารมิทรัพยสวนบุคคล ตามที่เทศบาลเมืองไดตรวจสอบ 
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สําหรับลูกคาทกุทานทีส่นใจจะขอรับส ิทธิ์ขอยกเวน เพ่ือการใชบรรจุภัณฑ ประเภทรถเข็น 
สําหรับของเสียประเภทอินทรียสาร วสัดุแกว และสิ่งปฏิกูลจากสัตว 
ตลอดจนที่เก็บระยะยาวในตรอกซอยสาธารณะจะตองตดิตอ Seattle Public Utilities 
เพ่ือขอรับการตรวจสอบยืนยนัวาเปนไปตามกรณ ี ที่ไมมีบริเวณจัดเก็บประจําสถานที่บนอสังหาริมทรัพยสวนบุค
คล    
 
10.0 วันที่กฎเกณฑมีผลบงัคับใช:  วันทีก่ฎเกณฑนี้มีผลบังคับใชคือ 
เม่ือมีการยื่นตอเจาหนาที่ของนครซแีอตเทลิ  
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