
 

 

Thai Trade Center 

Level 21, 56 Pitt Street,     

Sydney, NSW 2000 

Phone: +66 2 9241 1075 

Fax: +66 2 9251 5981  

e-Mail: thaitradesydney@gmail.com 

  √   

7 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 

รัฐ NSW ออสเตรเลียประกาศห้ามใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวเริ่ม 1 มิถุนายน 2565 
 

เมื ่อวันที ่ 16 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลผ่านกฎหมาย Plastic Reduction and 
Circular Economy Act 2021  เพื่อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อลดปัญหาขยะ
พลาสติก เพื ่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรอบการทำงานของกฎหมาย Plastic Reduction and 
Circular Economy Act 2021 สำหรับสร้างรากฐานให้รัฐนิวเซาท์เวลพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
(Circular economy) ที่จะให้ความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและแหล่งที่มาเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด กระตุ้นการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ปกป้องสิ่งแวดล้อมและชุมชนในท้องถิ่น  

ภายใตก้ฎหมาย Plastic Reduction and Circular Economy Act 2021  
ทีจ่ะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปนั้น รัฐนิวเซาท์เวลจะห้ามใช้
พลาสติกถุงพลาสติกหูหิ้วทั้งแบบบางเบา (Lightweight plastic bag) แบบหนาไม่
เกิน 35 ไมครอนและแบบที่ย่อยสลายได้ ยกเว้นถุงขยะในครัวเรือนและถุงใส่
อุจจาระสุนัข พลาสติกห่อหุ้มอาหารและผลิตภัณฑ์และพลาสติกที่ใช้บรรจุยา
เวชภัณฑ์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ห้ามใช้หลอดพลาสติก ชุดภาชนะพลาสติก
สำหรับรับประทานอาหารได้แก่ ช้อน ส้อม มีด ตะเกียบพลาสติก แท่งพลาสติกคน
เครื่องดื่มและใช้หยิบอาหาร (Food pick) พลาสติกย่อยสลายได้ประเภทพลาสติก
ชีวภาพต่างๆ เช่น Biodegradable, Compostable หรือ (Bio-plastics) รวมถึง
พลาสติกที่ได้รับการรับรองโดย Australian certified compostable plastic ด้วย 

ยกเว้นพลาสติกที่ใช้หรือเสริฟอาหารประเภทสลัด วัสดุทำจากพลาสติกสำหรับซีล  หรือบรรจุอาหารหรือ
เครื่องดื่มรวมถึงของใช้พลาสติกที่ติดมากับบรรจุภัณฑ์เช่น หลอดที่ติดมากับกล่องน้ำผลไม้หรือนม และไม่มีผล
บังคับใช้กับกลุ่มผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ เช่น หลอดพลาสติก 

ถ้วยและจานพลาสติกชนิดที ่ใช้ครั ้งเดียว รวมถึงชนิดที ่ผลิตจากพลาสติก
พลาสติกชีวภาพ เช่น Biodegradable, Compostable หรือ Bio-plastics รวมถึง
พลาสติกที่ได้รับการรับรองโดย Australian certified compostable plastic ยกเว้น
ชามพลาสติกที่ออกแบบมาพร้อมกับฝาชนิดที่ป้องกันการหก เช่น ชามใส่ซุปสำหรับ 
Takeaway 

พลาสติกใส่อาหารในภาคธุรกิจ Foodservice ที ่ผลิตจากเม็ดพลาสติก    
Expanded polystyrene (EPS) เช่น จาน ชาม ถ้วยและกล่องพลาสติกบรรจุอาหาร
แบบฝาหอย สำลีก้านพลาสติก (Cotton bud) และพลาสติก Microbeads ที่ผสมอยู่
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ในบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ Personal care เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้า มาร์ค แชมพู ครีมนวด 
ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม และยาสีฟัน เป็นต้น ยกเว้นถาดพลาสติก EPS สำหรับบรรจุเนื้อสัตว์และอาหาร บรรจุภัณฑ์ที่
ใช้เพื่อการขนย้าย/จัดส่งสินค้าทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C และวัสดุทำจากพลาสติกสำหรับซีลหรือบรรจุ
อาหาร เช่น ชามก๋วยเตี๋ยวพร้อมรับประทาน 

ภาคส่วนที่จะได้รับผลกระทบหลังกฎหมาย Plastic Reduction and Circular Economy Act 2021 
มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที ่ 1 มิถุนายน 2565 ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ บาร์ 
ร้านอาหารประเภท Takeaway ร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับการจัดงานเลี้ยง ร้านค้าลดราคา ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านค้าออนไลน์ บริษัทนำเข้าและกระจายสินค้า ร้านค้าส่ง/ปลีกที่จัดส่งและจำหน่าย
บรรจุภัณฑ์ให้กับร้านค้าหรือผู้บริโภค โรงงานผลิต องค์กรการกุศลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมรับบริจาค กิจกรรมกีฬา การจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาหรือกิจกรรมในชุมชน ที่ต้องมีการ
ใช้พลาสติกที่ถูกสั่งห้ามทั้งหมด ล่าสุด Woolworths ซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของออสเตรเลียได้ยกเลิกการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก Cutlery และ Picnicware แล้วและวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Cutlery ที่ผลิต
จากชานอ้อย (Sugarcane pulp) และไม้แทน 

รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลจัดสรรเงินทุนมูลค่า 356 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินตาม
แผน Plastics Action Plan และ NSW Waste and Sustainable Material Strategy 2041 ในระยะเวลา
อีก 5 ปีข้างหน้า โดยคาดว่า กฎหมาย Plastic Reduction and Circular Economy Act 2021 จะช่วยลด
ปริมาณขยะที่ถูกท้ิงลงสู่ธรรมชาติได้ประมาณ 2.7 พันล้านชิ้นภายใน 20 ปี 

........................................................................ 
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