
 

 เมือ่จะให้เช่าหรือขายทีด่ิน/สถานเกบ็รักษาสินค้า (yard) กรุณาตรวจสอบให้ส้ินสงสัยว่าจะไม่ถูก
น าไปใช้เป็นสถานเกบ็รักษาสินค้า (yard) ทีไ่ม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 กรณทีีค่ดิว่าทีด่ินหรือ yard ทีใ่ห้เช่าถูกน าไปใช้เป็น yard อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กรุณาแจ้ง
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 

 

 กรณทีีจ่ าเป็น ทางการจะเข้าไปตรวจสอบหรือสอบถามภายใน yard 

 ผู้ทีไ่ม่ปฏบัิติตามหน้าทีท่ีก่ าหนดไว้ในกฎระเบียบฉบับนีจ้ะถูกลงโทษจ าคุก 1 ปี เป็นอย่างสูง  

 

 ● เวลาเขา้ไปตรวจสอบภายในสถานท่ี อาจไปพร้อมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากปรากฎว่ามกีรณีการเกบ็รักษาช้ินส่วนรถยนต์ภายใน  yard อย่างไม่ถูกต้อง ท าให้น า้มนั ฯลฯ 
ร่ัวไหลออกมาในบริเวณรอบ ๆ หรือมีการเกบ็ช้ินส่วนรถยนต์ทีไ่ด้มาโดยทุจริตไว้ภายใน yard  

ทางการจังหวดัชิบะจึงได้ก าหนดกฎระเบียบการปรับความเหมาะสมของสถานเกบ็รักษาสินค้า (yard) 
(ช่ือทีใ่ช้โดยทัว่ไป) เพือ่พทิกัษ์ส่ิงแวดล้อมการด ารงชีวติ และด ารงไว้ซ่ึงความสงบสุขของชีวติประชาชน
ในจังหวดั (มผีลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที ่1 เมษายน 2015) 

ผู้บริหารจัดการ  yard จ าเป็นต้องปฏบิัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมทั้งกฎระเบียบ
ฉบับใหม่นี ้ 

นอกจากน้ัน ยงัขอความร่วมมอืจากผู้จัดตั้ง  yard และผู้จัดสรรทีด่ินด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จงัหวดัชิบะ 

ขอความร่วมมือมายงัผู้ถอืกรรมสิทธ์ิทีด่นิ/ผู้จดัตั้งสถานเกบ็รักษาสินค้า (yard)   

การด าเนินมาตรการต่อการท าผดิกฎระเบียบ 

ข้อควรระวงั 

สถานทีต่ิดต่อสอบถาม  

●กรณีทัว่ไปทีเ่กีย่วกบักฎระเบียบการปรับความเหมาะสมของสถานเกบ็รักษาสินค้า  (yard) 
ฝ่ายแนะน าดา้นขยะของเสีย, แผนกส่ิงแวดลอ้มการด ารงชีวติ, จงัหวดัชิบะ  กลุ่มมาตรการสถานเก็บรักษาสินคา้ (yard) 
โทรศพัท ์043-223-4658 
 ส านกังานส่งเสริมชุมชน 

●กรณีทีเ่กีย่วกบักฎหมายรีไซเคลิรถยนต์  
ฝ่ายแนะน าดา้นขยะของเสีย, แผนกส่ิงแวดลอ้มการด ารงชีวติ, จงัหวดัชิบะ  กลุ่มมาตรการสถานเก็บรักษาสินคา้ (yard)  
โทรศพัท ์043-223-4658 

      ส านกังานส่งเสริมชุมชน 
      เมืองท่ีมีขนาดตามขอ้ก าหนดในค าสัง่รัฐบาล/เมืองศูนยก์ลาง  

●กรณีทีเ่กีย่วกบักฎหมายว่าด้วยการบริหารจดัการของเก่า  
ฝ่ายรักษาความปลอดภยัและสงบเรียบร้อยของสงัคม  ส านกังานต ารวจจงัหวดัชิบะ ☎ 043-201-0110 (สายกลาง)  

●กรณีทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัอาชญากรรมภายในสถานเกบ็รักษาสินค้า  (yard)                                                                          
ฝ่ายมาตรการปราบปรามกลุ่มองคก์รอาชญากรรม  ส านกังานต ารวจจงัหวดัชิบะ      ☎ 043-201-0110 (สายกลาง)                 
สถานีต ารวจ  

 

กฎระเบียบการปรับความเหมาะสม 
ของสถานเกบ็รักษาสินค้า (yard) 

(กฎระเบียบว่าด้วยการปรับความเหมาะสมของการเกบ็รักษาช้ินส่วนรถยนต์
ภายในสถานเกบ็รักษาสินค้า ฯลฯ ตามข้อก าหนดของจังหวดัชิบะ)   

◆ กฎระเบียบที่ใช้ควบคุมการเกบ็รักษาหรือถอดแยกช้ินส่วนรถยนต์ภายในสถานเกบ็รักษาสินค้า ( yard) 
จังหวดัชิบะฉบับนี ้มผีลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที ่1 เมษายน 2015 เป็นต้นไป   

◆ กฎระเบียบนีม้ผีลต่อช้ินส่วนรถยนต์ทีเ่กบ็รักษาหรือถอดแยกแล้วด้วย 
◆ “yard” ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ควบคุมของกฎระเบียบนีไ้ด้แก่สถานทีท่ีจ่ัดสรรให้ใช้ส าหรับเกบ็รักษาหรือถอด

แยกช้ินส่วนรถยนต์ ซ่ึงได้แก่ เคร่ืองยนต์, ใบพดั/เพลา เป็นต้น หากบริเวณสถานทีน้ั่นมร้ัีวไม้กั้น 
แม้เป็นบางส่วนหรือมตู้ีคอนเทนเนอร์ ฯลฯ ให้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ควบคุมตามกฎระเบียบนี ้

◆ ตัวอย่างเช่น สถานทีส่ าหรับท าการถอดแยก ตั้งแต่รถตัดคร่ึงคนัทีไ่ม่จ าเป็นต้องขออนุญาตตาม
กฎหมายรีไซเคลิรถยนต์ไปจนถึงช้ินส่วนรถยนต์ กจ็ัดอยู่ในเกณฑ์การควบคุมของกฎระเบียบนี้
เช่นกนั 
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“yard” ทีเ่ข้าเกณฑ์ควบคุมของกฎระเบียบนีไ้ด้แก่สถานทีท่ีจ่ัดสรรให้ใช้ส าหรับเกบ็รักษาหรือถอดแยก
ช้ินส่วนรถยนต์ ซ่ึงได้แก่ เคร่ืองยนต์, ใบพดั/เพลา เป็นต้น 

  
 

●หากบริเวณสถานท่ีนั้นมีร้ัวไมแ้มเ้ป็นบางส่วนหรือมีตูค้อนเทนเนอร์ ฯลฯ ไม่ตอ้งลอ้มปิดทั้งบริเวณ ก็ถือวา่อยู่
ในเกณฑค์วบคุมตามกฎระเบียบน้ี 

  ●พื้นท่ีขนาดไม่ถึง 300 ตารางเมตรท่ีไม่มีการประกอบการไม่อยูใ่นเกณฑค์วบคุมของกฎระเบียบน้ี แต่ส าหรับ
พื้นท่ีท่ีมีการประกอบการนั้นจดัอยูใ่นเกณฑค์วบคุมทั้งหมดไม่วา่พื้นท่ีจะมีขนาดเท่าไรก็ตาม 

●ช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์ฯลฯ อยูน่อกเกณฑค์วบคุมของกฎระเบียบน้ี แต่ถา้น ามาจดัการร่วมกบักบัช้ินส่วน
ของรถยนตส่ี์ลอ้ใชแ้ลว้ ใหถื้อวา่อยูใ่นเกณฑค์วบคุม 

  ●สถานท่ีเก็บรักษารถยนตต์ดัคร่ึงคนัจดัอยูใ่นเกณฑค์วบคุมของกฎระเบียบน้ี 

 ●กฎระเบียบฉบบัน้ี ตามหลกัการไม่บงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบการซ่อมแซมรถยนตโ์ดยถอดช้ินส่วนแบบยกเคร่ือง
ท่ีไดรั้บการรับรองตามกฎหมายยานยนตข์นส่งบนทอ้งถนน 

  
  

กรณทีีจ่ะท าการเกบ็รักษาหรือถอดแยกช้ินส่วนรถยนต์ภายใน yard ก่อนลงมือท าจะต้องยืน่ค าร้องต่อ
ผู้ว่าการจังหวดั                    

แม้ในกรณทีีท่ าการดังกล่าวอยู่แล้ว ณ เวลาที่กฎระเบียบนีเ้ร่ิมมผีลบังคบัใช้ กต้็องยืน่ค าร้องต่อผู้ว่าการ
จังหวดัเช่นกนั (ภายในวนัที ่30 มถุินายน 2015)  

 

  ●ตามหลกัการ ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการถอดช้ินส่วนตามกฎหมายรีไซเคิลรถยนตไ์ม่อยูใ่นเกณฑต์อ้ง
ท าหนา้ท่ีน้ี 

  ●ก าหนดใหย้ืน่ค  าร้อง 2 ฉบบั เน้ือหาท่ีกรอกลงในค าร้องไดแ้ก่ ท่ีตั้งของ yard, ขนาด, อุปกรณ์และสถาน
ปฏิบติังาน, มาตรการป้องกนัน ้ามนัร่ัวซึม ฯลฯ พร้อมเอกสารแนบคือ แผนผงัสถานท่ี, เอกสารรับรองสิทธิ 
การใช ้yard ฯล 

  ●กรณีท่ียืน่เอกสารแลว้และมีขอ้ท่ีตอ้งแกไ้ข, ตอ้งการระงบั หรือยกเลิก จะตอ้งยืน่เร่ืองราวนั้นต่อผูว้า่การ
จงัหวดั 

  ●ผูย้ืน่ค  าร้องจะตอ้งติดป้ายระบุเลขท่ีค าร้อง ฯลฯ ไวท่ี้ yard แต่ละแห่ง 

 

 

 ผู้ประกอบการต้องสร้างพืน้คอนกรีตเสริมเหลก็ ฯลฯ เพือ่ไม่ให้น า้มนั ฯลฯ ทีใ่ช้กบัช้ินส่วนรถยนต์
ซึมลงไปใต้ดินในบริเวณ yard 

 ต้องสร้างหลงัคา, ใช้วัสดุคลมุ ฯลฯ เพือ่ไม่ให้น า้มนั ฯลฯ ที่ใช้กบัช้ินส่วนรถยนต์ไหลออกไปจาก yard  

      ส าหรับกรณทีี่มกีารเกบ็รักษาหรือถอดแยกช้ินส่วนรถยนต์ภายใน yard อยู่แล้ว ณ เวลาที่กฎระเบียบนี้
เร่ิมมีผลบังคบัใช้ ผู้ประกอบการต้องด าเนินมาตรการดังกล่าวภายในวันที ่30 มถุินายน 2015 

  

●ตามหลกัการ ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการถอดช้ินส่วนตามกฎหมายรีไซเคิลรถยนตไ์ม่อยูใ่นเกณฑ์ตอ้งท า
หนา้ท่ีน้ี แต่ตอ้งท าตามหนา้ท่ีท่ีพึงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในกฎหมายรีไซเคิลรถยนต ์

 

 

 เมือ่จะรับมอบอปุกรณ์ปรับเปลีย่นพลงัไฟฟ้าเป็นพลงักลต้องตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ, ทีอ่ยู่
ของผู้รับผดิชอบการซ้ือขายฝ่ายคู่ค้าให้แน่ใจก่อน 

      เมือ่จะรับมอบอปุกรณ์ปรับเปลีย่นพลงัไฟฟ้าเป็นพลงักลและสงสัยว่าเคร่ืองยนต์ ฯลฯ น้ันอาจเป็น
ของทีข่โมยมา ต้องแจ้งต ารวจทนัที 

  ต้องจัดท าบันทกึการซ้ือขายอปุกรณ์ปรับเปลีย่นพลงัไฟฟ้าเป็นพลงักลและเกบ็รักษาไว้เป็นเวลา 3 ปี 

 

●ผูซ้ื้อขายของเก่าท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบการตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารจดัการของเก่าไม่อยูใ่นเกณฑ์ตอ้ง
ท าหนา้ท่ีดงักล่าวในส่วนท่ีทบัซอ้นกบักฎหมายน้ี แต่ตอ้งท าตามหนา้ท่ีท่ีพึงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในกฎหมายวา่
ดว้ยการบริหารจดัการของเก่า  

●การตรวจสอบความถูกตอ้งของช่ือ, ท่ีอยูข่องผูรั้บผดิชอบการซ้ือขายฝ่ายคู่คา้ จะตอ้งท าตามวธีิท่ีก าหนดไวใ้น
กฎระเบียบ (ส าหรับการซ้ือขายของเก่าใชว้ธีิเดียวกบัวธีิตรวจสอบความถูกตอ้งท่ีพึงปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
การบริหารจดัการของเก่า)   

●ตอ้งจดัท าบนัทึกขอ้มูลตามแบบ “บนัทึกการซ้ือขายอุปกรณ์เปล่ียนไฟฟ้าเป็นพลงักล” ท่ีก าหนดไวใ้น
กฎระเบียบ หวัขอ้ท่ีตอ้งบนัทึกคือ วนัเดือนปีท่ีท าการซ้ือขาย, รายการอุปกรณ์ปรับเปล่ียนไฟฟ้าเป็นพลงักล/
คุณสมบติัพิเศษ, คู่คา้/ช่ือผูรั้บผดิชอบฝ่ายคู่คา้ฯลฯ 

“Yard” คอือะไร 
 

หน้าทีก่ารยืน่ค าร้อง 
 

หน้าที่ด าเนินมาตรการป้องกนัน า้มัน ฯลฯ ร่ัวซึม 

หน้าทีท่ี่พงึปฏิบตัเิมื่อท าการซ้ือขายอุปกรณ์ปรับเปลีย่นพลงัไฟฟ้าเป็นพลงักล (เคร่ืองยนต์, มอเตอร์) 

ข้อควรระวงั 

ข้อควรระวงั 

ข้อควรระวงั 
ข้อควรระวงั 




