เรียน ลูกค้า
จดหมายฉบับนี้เขียนเพื่อแจ้งให้ธุรกิจที่ให้บริการด้านอาหารทราบว่าเมืองซีแอทเทิลจะห้ามไม่ให้ใช้ ช้อนส้อมมีดพลาสติก หลอดดูดน�้ำพลาสติก และไม้จิ้มอาหารทานเล่น
พลาสติกนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป อุปกรณ์อื่นที่ใช้แทนได้ ได้แก่ ช้อนส้อมมีด หลอดดูดน�้ำ และไม้จิ้มอาหารทานเล่นแบบคงทนถาวรหรือแบบย่อยสลาย
ได้ หลอดดูดน�้ำที่ใช้งานแทนได้ต้องเป็นหลอดที่ท�ำจากกระดาษที่ย่อยสลายได้หรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้ อุปกรณ์รับประทานอาหารที่ห้ามไม่ให้ใช้งานได้แก่ ส้อมพลาสติก
ช้อนพลาสติก มีดพลาสติก และไม้จิ้มอาหารทานเล่นแบบพลาสติกที่เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง

ล�ำดับเวลา: ในปี 2008 เมืองซีแอทเทิลได้ออกกฎที่ก�ำหนดให้อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจบริการด้านอาหารที่ใช้ครั้งเดียว ซึ่งรวมถึงบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ส�ำหรับรับประทาน
อาหาร ต้องเป็นแบบรีไซเคิลหรือเป็นแบบย่อยสลายได้ กรมสาธารณูปโภคของซีแอทเทิล (Seattle Public Utilities หรือ SPU) ได้ก�ำหนดข้อยกเว้นให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ
มากมายทั้งอุปกรณ์รับประทานอาหารและหลอดแบบพลาสติกเป็นปี ๆ ไป อุปกรณ์รับประทานอาหารและหลอดดูดน�้ำแบบพลาสติกนั้นเป็นแบบน�ำไปรีไซเคิลไม่ได้ แต่ขณะ
นี้มีผู้ผลิตหลายรายได้ผลิตอุปกรณ์รับประทานอาหารและหลอดดูดน�้ำที่ย่อยสลายได้และได้รับการอนุมัติ ดังนั้นวัสดุในอุตสาหกรรมให้บริการด้านอาหารแบบเดิมนี้จะไม่ได้
รับการยกเว้นจากข้อก�ำหนดที่มีใช้งานอยู่แล้วนี้อีกต่อไป

การบังคับใช้กฎ: เจ้าหน้าที่ของ SPU จะด�ำเนินการตรวจสอบธุรกิจที่ให้บริการด้านอาหารทั้งหมดต่อไปเพื่อให้มีการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายเทศบาลเมืองซีแอทเทิล
มาตราที่ 21.36.084 และ 21.36.086 ซึ่งก�ำหนดให้ด�ำเนินการดังนี้:
• ธุรกิจให้บริการด้านอาหารต้องใช้อุปกรณ์ให้บริการด้านอาหารที่ย่อยสลายหรือน�ำไปรีไซเคิลได้ (บังคับใช้นับแต่วันที่ 1 ก.ค. 2010)
• ก�ำหนดให้มีการใช้ถังเก็บขยะหรือบริการเก็บขยะส�ำหรับวัสดุที่ย่อยสลายได้และรีไซเคิลได้ (บังคับใช้นับแต่วันที่ 1 ก.ค. 2010)
• ห้ามไม่ให้ใช้งานบรรจุภัณฑ์ในบริการด้านอาหารที่ท�ำจากโฟมโพลีสไตรีน (Expanded Polystyrene Foam) (บังคับใช้นับแต่วันที่ 1 ม.ค. 2009)
• ห้ามมิให้ใช้อุปกรณ์ส�ำหรับรับประทานอาหารแบบพลาสติกและหลอดดูดน�้ำแบบพลาสติก (บังคับใช้นับแต่วันที่ 1 ก.ค. 2008)
• การไม่ปฏิบัติตามกฎเรื่องอุปกรณ์ให้บริการด้านอาหารดังกล่าวอาจท�ำให้ผู้ฝ่าฝืนต้องเสียค่าปรับ $250

โปรดดำ�เนินการ:
Dใช้
D อุปกรณ์ส�ำหรับรับประทานอาหารและหลอดดูดน�้ำแบบพลาสติกของคุณที่มีอยู่ในคลังทั้งหมดก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2018 หากท่านไม่สามารถด�ำเนินการดัง
กล่าวได้ กรุณาติดต่อเราที่หมายเลขด้านล่างเพื่อนัดหมายให้ท�ำการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
Dเลื
D อกใช้อุปกรณ์ให้บริการด้านอาหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์รับประทานอาหารและหลอดดูดน�้ำ
Dให้
D อุปกรณ์รับประทานอาหารและหลอดดูดน�้ำแก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าขอเท่านั้น และใช้เครื่องจ�ำหน่ายอุปกรณ์รับประทานอาหารและหลอดดูดน�้ำเพื่อให้ลูกค้ากด
เลือกเอง หากยังไม่ได้ใช้เครื่องดังกล่าว
Dก�D ำหนดต�ำแหน่งภาชนะส�ำหรับเก็บอุปกรณ์รับประทานอาหารที่รีไซเคิลได้และย่อยสลายได้ โดยท�ำเครื่องหมายไว้ให้ชัดเจนในบริเวณที่พนักงานท�ำงานอยู่และ
บริเวณที่ลูกค้าใช้บริการ
DจัD ดให้มีบริการเก็บขยะที่เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้และรีไซเคิลได้ในเชิงพาณิชย์

บริการให้ความช่วยเหลือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย:
ติดต่อ SPU ผ่านทาง GreenBusiness@Seattle.Gov หรือ 206-343-8505 หรือไปที่เว็บไซต์ของ SPU ที่
seattle.gov/util/GreenYourBusiness เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม บนเว็บไซต์ คุณสามารถสั่งวัสดุอุปกรณ์หลากหลายชนิดได้ฟรี รวมทั้งโปสเตอร์และสติกเกอร์ ที่ช่วยให้คุณ
สามารถสื่อสารกับพนักงานและลูกค้าทราบเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ย่อยสลายได้และรีไซเคิลได้ และข้อก�ำหนดต่าง ๆ ในซีแอทเทิล ขอขอบคุณส�ำหรับความร่วมมือและความ
มุ่งมั่นที่จะท�ำให้ซีแอทเทิลสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรและลดขยะให้ได้มากที่สุด
ขอแสดงความนับถือ
กรมสาธารณูปโภคของซีแอทเทิล
โครงการธุรกิจสีเขียว (Green Business Program)
Seattle Public Utilities (กรมสาธารณูปโภคของซีแอทเทิล): 700 5th Avenue, P.O. Box 34018, Seattle, WA 98124-4018
SPU Green Business Program (โครงการธุรกิจสีเขียวของ SPU): โทรศัพท์: (206) 343-8505 อีเมล: greenbusiness@seattle.gov
ศูนย์บริการลูกค้าของ SPU: TTY/TDD: (206) 233-7241 แฟกซ์: (206) 386-0096 อินเทอร์เน็ต: www.seattle.gov/util/
นายจ้างผู้จ้างงานด้วยความเป็นธรรมและไม่กีดกัน มีที่พักให้ส�ำหรับผู้ทุพพลภาพเมื่อร้องขอ

Thai

ไทย

หลอดดูดน�้ำและอุปกรณ์รับประทานอาหาร

Thai

ไทย

ข้อก�ำหนดใหม่เรือ่ งหลอดดูดน�ำ้ และอุปกรณ์รบั ประทำนอำหำร

สรุปข้อก�ำหนดเรื่องอุปกรณ์ให้บริกำรด้ำนอำหำรของซีแอทเทิล: (SMC 21.36.086)
ห้ำมไม่ให้ใช้หลอดดูดน�ำ้ พลำสติกหรืออุปกรณ์รบั ประทำนอำหำรพลำสติกนับตัง้ แต่วนั ที่ 1
กรกฎำคม 2018 ห้ามไม่ให้ธรุ กิจทีใ่ ห้บริการด้านอาหารใช้หลอดดูดน�า้ พลาสติกและอุปกรณ์รบั ประทาน
อาหารพลาสติกในซีแอทเทิล ข้อยกเว้นชัว่ คราวส�าหรับการใช้หลอดดูดน�า้ พลาสติกหรืออุปกรณ์รบั ประทาน
อาหารพลาสติกจะหมดอายุลง และจะก�าหนดให้มกี ารใช้งานหลอดดูดน�า้ ทีย่ อ่ ยสลายได้หรืออุปกรณ์รบั
ประทานทีย่ อ่ ยสลายได้นบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2018

ใหม่

ห้ำมใช้

อนุ ญ ำต

ห้ำมใช้

อนุ ญ ำต

หลอดดูดน�้ำพลำสติกแบบใช้แล้วทิ้ง

หลอดดูดน�้ำกระดำษ* ที่ย่อยสลำยได้ และหลอดดูดน�้ำ
พลำสติก* ที่ย่อยสลำยได้

อุปกรณ์รับประทำนอำหำรพลำสติกแบบใช้แล้วทิ้ง

อุปกรณ์รับประทำนอำหำรแบบย่อยสลำยได้*

นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2010 ห้ามไม่ให้ธุรกิจที่ให้บริการด้านอาหารจ�าหน่ายหรือมอบให้อาหารส�าหรับบริโภคทั้งในและนอกสถานที่
หากใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารแบบสิ้นเปลืองหรือใช้แล้วทิ้ง บรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้ส�าหรับบริการรับประทานอาหารในร้านจะต้องเป็น
แบบย่อยสลายได้และบรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหารที่สั่งกลับบ้านจะต้องย่อยสลายได้หรือรีไซเคิลได้
ภาชนะที่ย่อยสลายได้ที่ได้รับอนุมัติหมายถึงบรรจุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ให้บริการด้านอาหารที่ได้รับการทดสอบและอนุมัติจากสถานที่
ก�าจัดขยะโดยการย่อยสลายเชิงพาณิชย์ในพื้นที่
Los utensilios de plástico y los popotes de plástico están
prohibidos en Seattle a partir del 1ero de julio de 2018.
Los únicos utensilios y popotes desechables
que están permitidos para uso comercial son
aquellos que tienen la etiqueta “compostable”,
los cuales están hechos de materiales que se
Spanish
pueden convertir en compost. Los utensilios y
popotes reusables están permitidos.
Español

ห้ำมใช้อุปกรณ์รับประทำนอำหำรพลำสติกและหลอด
ดูดน�้ำพลำสติกในซีแอทเทิลนับแต่วันที่ 1 กรกฎำคม
2018 เปนต้นไป
อุปกรณ์ให้บริการทีอ่ นุญาตให้ใช้ได้ ได้แก่ อุปกรณ์ทแี่ บบคงทน
ถาวร หรืออุปกรณ์รบั ประทานอาหารและหลอดดูดน�า้ ทีย่ อ่ ย
สลายได้ทไี่ ด้รบั การอนุมตั ิ

2018年7月1日開始，西雅圖禁止使用塑料餐具
和塑料吸管。
允許使用的餐具包括認可的可堆肥餐具和吸管。

플라스틱�식기와�플라스틱�빨대는 2018년 7월
서비스를�위해�사용이�허용된�식기는�오직�분해
가능한�것으로�승인된�식기와�빨대만�포함합니다.

seattle.gov/util/GreenYourBusiness
|

206-343-8505

中文

Dụng cụ ăn (thìa, dĩa, đũa) và ống hút dùng một lần bằng nhựa sẽ bị
cấm ở Seattle kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.
Các dụng cụ ăn dùng một lần được phép sử dụng
Vietnamese
bao gồm thìa, dĩa, đũa và ống hút được công nhận
là có thể phân hủy được gọi là compostable.
Tiếng Việt

ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลำย
ได้ที่ได้รับอนุมัติ กรุณำไปที่:

GreenBusiness@Seattle.Gov

Chinese

|

seattle.gov/util/GreenYourBusiness

Korean

한국어

