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กรมนนัทนาการและสวนสาธารณะ (The Department of Recreation and Parks หรือ RAP) มีหน้าที่บริหารจดัการสวนสาธารณะมากกวา่ 450 แหง่และศนูย์นนัทนาการ 
170 แหง่ สนามกอล์ฟ ทางเดินแบบเทรล พิพิธภณัฑ์และสถานที่ตา่งๆ  สถานที่เหลา่นีย้งัรวมถึงที่พกัริมทาง สนามเด็กเลน่ สวนสาธารณะส าหรับชมุชน ลานจอดรถ สนาม 
สระวา่ยน า้ ตลอดจนอาคารสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ    
 
ภารกิจที่มีความส าคญัล าดบัสงูสดุของ RAP คือการบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ พืน้ที่เปิดโลง่ และสถานที่ตา่ง ๆ ให้ปลอดภยั มีโปรแกรมที่ดี และประชาชนทกุคนสามารถ
เข้าถึงได้เพ่ือความเพลิดเพลินและท ากิจกรรมนนัทนาการ ด้วยเหตผุลที่ทางกรมฯ อนญุาตให้จ าหน่ายสินค้าในสวนสาธารณะในนครลอสแองเจลิสได้นัน้ จะมีการใช้กฎและ
ข้อบงัคบัอยา่งเข้มงวดเพ่ือให้มัน่ใจวา่การด าเนินการเป็นไปในสภาพแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะ ปลอดภยัและสะอาด  ดงัจะอธิบายกฎระเบียบเหลา่นีต้ามด้านลา่งตอ่ไปนี ้
  

ข้าพเจ้าจะสามารถขายสินค้าในสวนสาธารณะในนครลอสแองเจลิสได้ที่ใดบ้าง 
ทาง RAP ไมส่ามารถออกใบอนญุาตขายสินค้าให้แก่ผู้จ าหน่ายสินค้าในสวนสาธารณะบางแหง่ในนครลอสแองเจลิสได้  หากสวนสาธารณะแหง่ใดไมห้่ามขายสินค้า ผู้ขาย
จะได้รับอนญุาตให้จ าหน่ายสินค้าบนทางเท้าที่ได้รับการปพูืน้ หรือบริเวณทางเดินเท้าในสวนสาธารณะแหง่นัน้ 
 
ข้าพเจ้าไม่ควรขายสินค้าในบริเวณใดบ้างในสวนสาธารณะในเมือง 
วา่จะในกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ขายจะไมส่ามารถจ าหน่ายสินค้าในบริเวณตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 อูซ่อ่มบ ารุง หรือบริเวณเก็บรักษาอปุกรณ์คร่ืองมือ 

 จดุเก็บเงินคา่จอด หรือพืน้ที่จอดรถที่ก าหนด 

 ทางเดินเท้าถมดิน ทางเดินแบบเทรล หรือบริเวณพืน้หญ้า 

 ภายในระยะ 100 ฟตุจากอาคาร ศนูย์นนัทนาการ ห้องน า้ อาคารสิ่งก่อสร้าง หรือสนามเด็กเลน่  

 ภายในระยะ 500 ฟตุจากที่ตัง้ของโรงเรียน แคมป์ ศนูย์กิจกรรมเยาวชน หรือศนูย์กิจกรรมผู้สงูวยั 

 ภายในระยะ 2,500 ฟตุจากกรีกเธียเตอร์ (Greek Theatre) ในคืนที่มีงานคอนเสิร์ตหรืองานอีเวนท์ 

 ภายในระยะ 2,500 ฟตุจากหอดดูาวกริฟฟิท (Griffith Observatory) หรือลานจอดรถของหอดดูาวกริฟฟิท 

 บริเวณใดๆ ในสวนสาธารณะอิลีเชียน (Elysian Park) ตัง้แตเ่วลาสามชัว่โมงก่อนงานอีเวนท์จะเร่ิมจนกระทัง่สามชัว่โมงหลงังานอีเวนท์ทัง้หมดสิน้สดุลง 

  ที่สนามด็อดเจอร์สเตเดียม (Dodger Stadium) รวมทัง้สนามเบสบอล งานคอนเสิร์ต และการแข่งขนัตา่งๆ   

 ระยะหา่งห้า (5) ฟตุจากม้านัง่ หรือเฟอร์นิเจอร์สวนอ่ืนๆ และระยะหา่งภายใน 10 ฟตุจากทางข้ามใดๆ  

 ระยะ 25 ฟตุจากน า้พ ุรูปปัน้ อนสุาวรีย์ หรือศิลปวตัถใุด ๆ  

 กรรมสิทธิในที่ดิน ทรัพย์สินที่ได้รับโอน หรือสิ่งที่นครลอสแองเจลิสได้รับบริจาคเป็นของขวญั ซึง่มีข้อจ ากดัในการด าเนินกิจกรรมภายในบริเวณนัน้ 
 
ข้าพเจ้าจะสามารถขายสินค้าในสวนสาธารณะในนครลอสแองเจลิสได้เมื่อใดและอย่างไรบ้าง 

สวนสาธารณะของเรามีก าหนดเวลาท าการปกติ ซึง่สวนสาธารณะบางแหง่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาท าการให้แตกตา่งได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัโปรแกรมที่มีอยูแ่ล้วของ             
สวนสาธณะแหง่นัน้ หรือตามโปรแกรมพิเศษของศนูย์นนัทนาการของเรา 

 ผู้จ าหน่ายสินค้าต้องปิดท าการอยา่งน้อย 30 นาทีก่อนเวลาปิดท าการของสวนสาธารณะ 

 ห้ามจ าหน่ายสินค้าในขณะที่สวนสาธารณะปิดให้บริการ 
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ทาง RAP ได้เข้าร่วมหรือเป็นเจ้าภาพงานอีเวนท์พิเศษหลายแหง่  จะมีการห้ามขายสินค้าในระหวา่งการถ่ายท าภาพยนต์ งานเทศกาล คอนเสิร์ต การฉายภาพยนต์กลางคนื 
งานอีเวนท์พเิศษ งานร่ืนเริง ขบวนพาเหรด งานวิ่งแข่งขนั หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทางกรมฯ อนมุตัิให้จดัขึน้เป็นการชัว่คราว 
 

จ านวนผู้ขายที่เราจะสามารถอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าได้ และข้อก าหนดอื่นๆ  

เรามีความประสงค์จะให้สวนสาธารณะของเรามีความปลอดภยัและสะอาดส าหรับผู้มาใช้บริการ และประสงค์จะท าให้มัน่ใจวา่กิจกรรมการจ าหน่ายสนิค้าตา่งๆ นัน้จะไม่
ท าให้บรรดาผู้มาใช้บริการเพ่ือท ากิจกรรมนนัทาการทัง้ประเภทใช้ก าลงัและเพื่อพกัผ่อนหยอ่นใจหมดความสนกุเพลิดเพลินในการท ากิจกรรมเหลา่นัน้  เราจะจ ากดัให้มีผู้
จ าหน่ายสินค้าตอ่สวนสาธารณะแหง่ใดแหง่หนึ่งเพียงสอง (2) รายเทา่นัน้ตอ่หนึ่งเอเคอร์ และอยูห่า่งภายในระยะ 25 ฟตุจากผู้จ าหนา่ยสินค้ารายอื่น  
 
การจ าหน่ายสินค้าในสวนสาธารณะนัน้เป็นไปตามล าดบัที่มาก่อน-หลงั และผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องลงบนัทกึเวลาการเข้า-ออกสวนสาธารณะของตน  
 
ด้านลา่งนีเ้ป็นข้อก าหนดอ่ืนๆ ส าหรับผู้จ าหน่ายสินค้า 

 ผู้จ าหน่ายสินค้าต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกรมสขุภาพอนามยัแอลเอเคาน์ตี (LA County Health Department) 

 ผู้จ าหน่ายสินค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บกวาดท าความสะอาด และขนย้ายเศษขยะ เศษอาหาร บรรจภุณัฑ์ เศษสิ่งปฏิกลู หรือวสัดใุดๆ ที่เกิดขึน้ระหวา่ง
การจ าหน่ายสินค้าอนัเน่ืองมาจากกิจกรรมการจ าหน่ายสินค้าของตน 

 ห้ามผู้จ าหน่ายสินค้าทิง้ขยะไมว่า่จะเป็นของเหลวหรือของแข็งลงในถงัขยะของสวนสาธารณะ รวมทัง้ห้ามทิง้น า้แข็งลงในบริเวณที่เป็นทรัพย์สนิของ
สวนสาธารณะ 

 ผู้จ าหน่ายสินค้าต้องน าถงัขยะที่สามารถป้องกนัแมลง พยาธิ หรือสตัว์ที่เป็นภยัตอ่พืชมาใช้เอง 

 ห้ามผู้จ าหน่ายสินค้าท าการเช่ือมตอ่กบัทอ่ หรือใช้น า้ เต้าเสียบไฟฟ้าหรือ ทอ่แก๊ซใดๆ ในการจ าหนา่ยอาหารหรือสินค้าของตน 

 ผู้จ าหน่ายสินค้าไมส่ามารถจ าหน่ายอาหารหรือเคร่ืองดื่มที่ไมถ่กูสขุลกัษณะ เป็นอนัตราย หรือจ าหน่ายอาหารหรือเคร่ืองดื่ม หรือสินค้าที่ไมป่ลอดภยั  รวมทัง้
อปุกรณ์ยิงธน ู มีด หนงัสติ๊ก หรือวตัถใุดๆ ที่มีลกัษณะคล้ายอาวธุ เชน่ปืนฉีดน า้ ปืนเด็กเลน่ หรือมีดเด็กเลน่ เป็นต้น 

 ผู้จ าหน่ายสินค้าต้องจดัแสดงให้เห็นใบอนญุาตทัง้หมดในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ 

 ไมมี่ข้อใดในกฎกระเบียบนีท้ี่อนญุาตให้มีการขายบริการสว่นบคุคล รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะการฝึกบตูแคมป์ บริการนวด โยคะ การฝึกสนุขั การขึน้นัง่บนหลงั
สตัว์ สวนสตัว์ประเภทให้อาหารหรือสมัผสัสตัว์เช่ือง หรือชัน้เรียนเพ่ือฝึกฝนกีฬาหรือฟิตเนส 

 ห้ามผู้จ าหน่ายสินค้าติดตัง้หรือจดัวางสายพาน แผงสินค้า หรือรถเข็นชิดกนักบั หรือพิงกบั หรือติดยดึไว้กบัเสาโคมไฟ มิเตอร์จอดรถ ตู้ไปรษณีย์ สญัญาณจราจร 
โต๊ะปิกนิก ทอ่น า้ดบัเพลิง ต้นไม้ พืช กระถางต้นไม้ ก้อนหินหรือแทง่หิน ม้านั่ง ที่พกัรอรถเมล์ หรือถงัขยะใดๆ  

 

จะเกิดอะไรขึน้หากข้าพเจ้าละเมิดกฎระเบียบและข้อบังคับเหล่านี ้

การละเมิดกฎระเบียบและข้อบงัคบัเหลา่นีจ้ะมีอตัราโทษเป็นคา่ปรับที่ไมใ่ชล่กัษณะอาชญากรรม ภายใต้หน่วยงานบริหารจดัการการบงัคบัใช้การออกใบสัง่ของเมือง 
(Administrative Citation Enforcement หรือ ACE) ตามประมวลกฎหมายเทศบญัญัตินครลอสแองเจลิส หมวด 42.13D (Los Angeles Municipal Code Section 
42.13D)  กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนีย SB 946 (California law SB 946) นัน้ไมห้่าม RAP ในการน ากฎระเบียบและข้อบงัคบัวา่ด้วยการห้ามการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ไมไ่ด้
รับอนญุาตหรือไมมี่ใบอนญุาตในสวนสาธารณะมาบงัคบัใช้  กรมนนัทนาการและสวนสาธารณะขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนข้อก าหนดใดๆ ของ 
กฎระเบียบเหลา่นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถ่ินและกฎหมายของรัฐไม่วา่จะเม่ือใดก็ตามและตามความจ าเป็น 
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