ขอความร่ วมมือมายังผู้ถอื กรรมสิทธิ์ทดี่ นิ /ผู้จดั ตั้งสถานเก็บรักษาสินค้า (yard)
เมือ่ จะให้ เช่ าหรือขายทีด่ ิน/สถานเก็บรักษาสิ นค้ า (yard) กรุณาตรวจสอบให้ สิ้นสงสั ยว่ าจะไม่ ถูก
นาไปใช้ เป็ นสถานเก็บรักษาสิ นค้ า (yard) ทีไ่ ม่ ถูกต้ องตามกฎหมาย
กรณีทคี่ ดิ ว่ าทีด่ ินหรือ yard ทีใ่ ห้ เช่ าถูกนาไปใช้ เป็ น yard อย่ างไม่ ถูกต้ องตามกฎหมาย กรุณาแจ้ ง
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

กฎระเบียบการปรับความเหมาะสม
ของสถานเก็บรักษาสิ นค้า (yard)
(กฎระเบียบว่าด้ วยการปรับความเหมาะสมของการเก็บรักษาชิ้นส่ วนรถยนต์
ภายในสถานเก็บรักษาสิ นค้ า ฯลฯ ตามข้ อกาหนดของจังหวัดชิบะ)
เนื่องจากปรากฎว่ ามีกรณีการเก็บรักษาชิ้นส่ วนรถยนต์ ภายใน yard อย่ างไม่ ถูกต้ อง ทาให้ นา้ มัน ฯลฯ
รั่วไหลออกมาในบริเวณรอบ ๆ หรือมีการเก็บชิ้นส่ วนรถยนต์ ทไี่ ด้ มาโดยทุจริตไว้ ภายในyard

การดาเนินมาตรการต่ อการทาผิดกฎระเบียบ
กรณีทจี่ าเป็ น ทางการจะเข้ าไปตรวจสอบหรือสอบถามภายใน yard
ผู้ทไี่ ม่ ปฏิบัติตามหน้ าทีท่ กี่ าหนดไว้ ในกฎระเบียบฉบับนีจ้ ะถูกลงโทษจาคุก 1 ปี เป็ นอย่างสู ง
ข้ อควรระวัง

ทางการจังหวัดชิบะจึงได้ กาหนดกฎระเบียบการปรับความเหมาะสมของสถานเก็บรักษาสิ นค้ า(yard)
(ชื่อทีใ่ ช้ โดยทัว่ ไป) เพือ่ พิทกั ษ์ สิ่งแวดล้อมการดารงชีวติ และดารงไว้ ซึ่งความสงบสุ ขของชีวติ ประชาชน
ในจังหวัด (มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2015)
ผู้บริหารจัดการ yard จาเป็ นต้ องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของกฎหมายต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง รวมทั้งกฎระเบียบ
ฉบับใหม่ นี้

● เวลาเข้าไปตรวจสอบภายในสถานที่ อาจไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ

นอกจากนั้น ยังขอความร่ วมมือจากผู้จัดตั้ง yard และผู้จัดสรรทีด่ ินด้ วย
สถานทีต่ ิดต่ อสอบถาม
●กรณีทวั่ ไปทีเ่ กีย่ วกับกฎระเบียบการปรับความเหมาะสมของสถานเก็บรักษาสินค้ า (yard)
ฝ่ ายแนะนาด้านขยะของเสี ย, แผนกสิ่ งแวดล้อมการดารงชีวติ , จังหวัดชิบะ กลุ่มมาตรการสถานเก็บรักษาสิ นค้า (yard)
โทรศัพท์ 043-223-4658
สานักงานส่งเสริ มชุมชน
●กรณีทเี่ กีย่ วกับกฎหมายรีไซเคิลรถยนต์
ฝ่ ายแนะนาด้านขยะของเสี ย, แผนกสิ่ งแวดล้อมการดารงชีวติ , จังหวัดชิบะ กลุ่มมาตรการสถานเก็บรักษาสิ นค้า (yard)
โทรศัพท์ 043-223-4658
สานักงานส่งเสริ มชุมชน
เมืองที่มีขนาดตามข้อกาหนดในคาสัง่ รัฐบาล/เมืองศูนย์กลาง
●กรณีทเี่ กีย่ วกับกฎหมายว่ าด้ วยการบริหารจัดการของเก่ า
ฝ่ ายรักษาความปลอดภัยและสงบเรี ยบร้อยของสังคม สานักงานตารวจจังหวัดชิบะ ☎ 043-201-0110 (สายกลาง)
●กรณีทวั่ ไปทีเ่ กีย่ วกับอาชญากรรมภายในสถานเก็บรักษาสินค้ า (yard)
ฝ่ ายมาตรการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรม สานักงานตารวจจังหวัดชิบะ
สถานีตารวจ

☎ 043-201-0110 (สายกลาง)

◆ กฎระเบียบที่ใช้ ควบคุมการเก็บรั กษาหรื อถอดแยกชิ้นส่ วนรถยนต์ ภายในสถานเก็บรักษาสิ นค้ า ( yard)

จังหวัดชิบะฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2015 เป็ นต้ นไป
◆ กฎระเบียบนีม้ ผี ลต่ อชิ้นส่ วนรถยนต์ ทเี่ ก็บรักษาหรือถอดแยกแล้วด้ วย
◆ “yard” ทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ ควบคุมของกฎระเบียบนีไ้ ด้ แก่ สถานทีท่ จี่ ัดสรรให้ ใช้ สาหรับเก็บรักษาหรือถอด

แยกชิ้นส่ วนรถยนต์ ซึ่งได้ แก่ เครื่องยนต์ , ใบพัด/เพลา เป็ นต้ น หากบริเวณสถานทีน่ ้ันมีร้ัวไม้ ก้นั
แม้ เป็ นบางส่ วนหรือมีตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ ให้ ถือว่ าอยู่ในเกณฑ์ ควบคุมตามกฎระเบียบนี้
◆ ตัวอย่ างเช่ น สถานทีส่ าหรับทาการถอดแยก ตั้งแต่ รถตัดครึ่งคันทีไ่ ม่ จาเป็ นต้ องขออนุญาตตาม

กฎหมายรีไซเคิลรถยนต์ ไปจนถึงชิ้นส่ วนรถยนต์ ก็จัดอยู่ในเกณฑ์ การควบคุมของกฎระเบียบนี้
เช่ นกัน

จังหวัดชิบะ

“Yard” คืออะไร
“yard” ทีเ่ ข้ าเกณฑ์ ควบคุมของกฎระเบียบนีไ้ ด้ แก่ สถานทีท
่ จี่ ัดสรรให้ ใช้ สาหรับเก็บรักษาหรือถอดแยก

ชิ้นส่ วนรถยนต์ ซึ่งได้ แก่ เครื่องยนต์ , ใบพัด/เพลา เป็ นต้ น
ข้ อควรระวัง
●หากบริ เวณสถานที่น้ นั มีร้ ัวไม้แม้เป็ นบางส่ วนหรื อมีตคู ้ อนเทนเนอร์ ฯลฯ ไม่ตอ้ งล้อมปิ ดทั้งบริ เวณ ก็ถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ควบคุมตามกฎระเบียบนี้
●พื้นที่ขนาดไม่ถึง 300 ตารางเมตรที่ไม่มีการประกอบการไม่อยูใ่ นเกณฑ์ควบคุมของกฎระเบียบนี้ แต่สาหรับ
พื้นที่ที่มีการประกอบการนั้นจัดอยูใ่ นเกณฑ์ควบคุมทั้งหมดไม่วา่ พื้นที่จะมีขนาดเท่าไรก็ตาม
●ชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์ ฯลฯ อยูน่ อกเกณฑ์ควบคุมของกฎระเบียบนี้ แต่ถา้ นามาจัดการร่ วมกับกับชิ้นส่ วน
ของรถยนต์สี่ลอ้ ใช้แล้ว ให้ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ควบคุม

หน้ าที่ดาเนินมาตรการป้องกันนา้ มัน ฯลฯ รั่วซึม
ผู้ประกอบการต้ องสร้ างพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ เพือ่ ไม่ ให้ นา้ มัน ฯลฯ ทีใ่ ช้ กบั ชิ้นส่ วนรถยนต์
ซึมลงไปใต้ ดินในบริเวณ yard
ต้ องสร้ างหลังคา, ใช้ วัสดุคลุม ฯลฯ เพือ่ ไม่ ให้ นา้ มัน ฯลฯ ที่ใช้ กบั ชิ้นส่ วนรถยนต์ ไหลออกไปจาก yard
สาหรับกรณีที่มกี ารเก็บรักษาหรือถอดแยกชิ้นส่ วนรถยนต์ ภายใน yard อยู่แล้ว ณ เวลาที่กฎระเบียบนี้
เริ่มมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการต้ องดาเนินมาตรการดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2015
ข้ อควรระวัง
●ตามหลักการ ผูท้ ี่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบการถอดชิ้นส่ วนตามกฎหมายรี ไซเคิลรถยนต์ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งทา
หน้าที่น้ ี แต่ตอ้ งทาตามหน้าที่ที่พึงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในกฎหมายรี ไซเคิลรถยนต์

●สถานที่เก็บรักษารถยนต์ตดั ครึ่ งคันจัดอยูใ่ นเกณฑ์ควบคุมของกฎระเบียบนี้
●กฎระเบียบฉบับนี้ ตามหลักการไม่บงั คับใช้กบั ผูป้ ระกอบการซ่อมแซมรถยนต์โดยถอดชิ้นส่ วนแบบยกเครื่ อง
ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายยานยนต์ขนส่ งบนท้องถนน

หน้ าทีก่ ารยืน่ คาร้ อง
กรณีทจี่ ะทาการเก็บรักษาหรือถอดแยกชิ้นส่ วนรถยนต์ ภายใน yard ก่อนลงมือทาจะต้ องยืน่ คาร้ องต่ อ
ผู้ว่าการจังหวัด
แม้ ในกรณีทที่ าการดังกล่าวอยู่แล้ว ณ เวลาที่กฎระเบียบนีเ้ ริ่มมีผลบังคับใช้ ก็ต้องยืน่ คาร้ องต่ อผู้ว่าการ
จังหวัดเช่ นกัน (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2015)
ข้ อควรระวัง

หน้ าทีท่ ี่พงึ ปฏิบตั เิ มื่อทาการซื้อขายอุปกรณ์ ปรับเปลีย่ นพลังไฟฟ้าเป็ นพลังกล (เครื่องยนต์, มอเตอร์ )
เมือ่ จะรับมอบอุปกรณ์ ปรับเปลีย่ นพลังไฟฟ้าเป็ นพลังกลต้ องตรวจสอบความถูกต้ องของชื่อ, ทีอ่ ยู่
ของผู้รับผิดชอบการซื้อขายฝ่ ายคู่ค้าให้ แน่ ใจก่อน
เมือ่ จะรับมอบอุปกรณ์ ปรับเปลีย่ นพลังไฟฟ้าเป็ นพลังกลและสงสั ยว่ าเครื่องยนต์ ฯลฯ นั้นอาจเป็ น
ของทีข่ โมยมา ต้ องแจ้ งตารวจทันที
ต้ องจัดทาบันทึกการซื้อขายอุปกรณ์ ปรับเปลีย่ นพลังไฟฟ้าเป็ นพลังกลและเก็บรักษาไว้ เป็ นเวลา 3 ปี
ข้ อควรระวัง

●ตามหลักการ ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการถอดชิ้นส่ วนตามกฎหมายรี ไซเคิลรถยนต์ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ ง
ทาหน้าที่น้ ี

●ผูซ้ ้ื อขายของเก่าที่ได้รับอนุ ญาตประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการบริ หารจัดการของเก่าไม่อยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ ง
ทาหน้าที่ดงั กล่าวในส่ วนที่ทบั ซ้อนกับกฎหมายนี้ แต่ตอ้ งทาตามหน้าที่ที่พึงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการบริ หารจัดการของเก่า

●กาหนดให้ยนื่ คาร้อง 2 ฉบับ เนื้อหาที่กรอกลงในคาร้องได้แก่ ที่ต้ งั ของ yard, ขนาด, อุปกรณ์และสถาน
ปฏิบตั ิงาน, มาตรการป้ องกันน้ ามันรั่วซึ ม ฯลฯ พร้อมเอกสารแนบคือ แผนผังสถานที่, เอกสารรับรองสิ ทธิ
การใช้ yard ฯล

●การตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ, ที่อยูข่ องผูร้ ับผิดชอบการซื้ อขายฝ่ ายคู่คา้ จะต้องทาตามวิธีที่กาหนดไว้ใน
กฎระเบียบ (สาหรับการซื้ อขายของเก่าใช้วธิ ี เดียวกับวิธีตรวจสอบความถูกต้องที่พึงปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
การบริ หารจัดการของเก่า)

●กรณี ที่ยนื่ เอกสารแล้วและมีขอ้ ที่ตอ้ งแก้ไข, ต้องการระงับ หรื อยกเลิก จะต้องยืน่ เรื่ องราวนั้นต่อผูว้ า่ การ
จังหวัด

●ต้องจัดทาบันทึกข้อมูลตามแบบ “บันทึกการซื้ อขายอุปกรณ์เปลี่ยนไฟฟ้ าเป็ นพลังกล” ที่กาหนดไว้ใน
กฎระเบียบ หัวข้อที่ตอ้ งบันทึกคือ วันเดือนปี ที่ทาการซื้ อขาย, รายการอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนไฟฟ้ าเป็ นพลังกล/
คุณสมบัติพิเศษ, คู่คา้ /ชื่ อผูร้ ับผิดชอบฝ่ ายคู่คา้ ฯลฯ

●ผูย้ นื่ คาร้องจะต้องติดป้ ายระบุเลขที่คาร้อง ฯลฯ ไว้ที่ yard แต่ละแห่ง

