CITY OF LOS ANGELES
DEPARTMENT OF RECREATION AND PARKS
Rules and Regulations for Vending Food and Commercial Items in
LA City Parks
กรมนันทนาการและสวนสาธารณะ (The Department of Recreation and Parks หรือ RAP) มีหน้ าที่บริหารจัดการสวนสาธารณะมากกว่า 450 แห่งและศูนย์นนั ทนาการ
170 แห่ง สนามกอล์ฟ ทางเดินแบบเทรล พิพิธภัณฑ์และสถานที่ตา่ งๆ สถานที่เหล่านี ้ยังรวมถึงที่พกั ริมทาง สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะสาหรับชุมชน ลานจอดรถ สนาม
สระว่ายน ้า ตลอดจนอาคารสิ่งก่อสร้ างอื่นๆ
ภารกิจที่มีความสาคัญลาดับสูงสุดของ RAP คือการบารุงรักษาสวนสาธารณะ พื ้นที่เปิ ดโล่ง และสถานที่ตา่ ง ๆ ให้ ปลอดภัย มีโปรแกรมที่ดี และประชาชนทุกคนสามารถ
เข้ าถึงได้ เพื่อความเพลิดเพลินและทากิจกรรมนันทนาการ ด้ วยเหตุผลที่ทางกรมฯ อนุญาตให้ จาหน่ายสินค้ าในสวนสาธารณะในนครลอสแองเจลิสได้ นนั ้ จะมีการใช้ กฎและ
ข้ อบังคับอย่างเข้ มงวดเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินการเป็ นไปในสภาพแวดล้ อมที่ถกู สุขลักษณะ ปลอดภัยและสะอาด ดังจะอธิบายกฎระเบียบเหล่านี ้ตามด้ านล่างต่อไปนี ้
ข้ าพเจ้ าจะสามารถขายสินค้ าในสวนสาธารณะในนครลอสแองเจลิสได้ ท่ ใี ดบ้ าง
ทาง RAP ไม่สามารถออกใบอนุญาตขายสินค้ าให้ แก่ผ้ จู าหน่ายสินค้ าในสวนสาธารณะบางแห่งในนครลอสแองเจลิสได้ หากสวนสาธารณะแห่งใดไม่ห้ามขายสินค้ า ผู้ขาย
จะได้ รับอนุญาตให้ จาหน่ายสินค้ าบนทางเท้ าที่ได้ รับการปูพื ้น หรือบริเวณทางเดินเท้ าในสวนสาธารณะแห่งนัน้
ข้ าพเจ้ าไม่ ควรขายสินค้ าในบริเวณใดบ้ างในสวนสาธารณะในเมือง
ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ขายจะไม่สามารถจาหน่ายสินค้ าในบริเวณต่างๆ ดังต่อไปนี ้













อูซ่ อ่ มบารุง หรื อบริเวณเก็บรักษาอุปกรณ์ครื่องมือ
จุดเก็บเงินค่าจอด หรือพื ้นที่จอดรถที่กาหนด
ทางเดินเท้ าถมดิน ทางเดินแบบเทรล หรือบริเวณพื ้นหญ้ า
ภายในระยะ 100 ฟุตจากอาคาร ศูนย์นนั ทนาการ ห้ องน ้า อาคารสิ่งก่อสร้ าง หรือสนามเด็กเล่น
ภายในระยะ 500 ฟุตจากที่ตงของโรงเรี
ั้
ยน แคมป์ ศูนย์กิจกรรมเยาวชน หรือศูนย์กิจกรรมผู้สงู วัย
ภายในระยะ 2,500 ฟุตจากกรีกเธียเตอร์ (Greek Theatre) ในคืนที่มีงานคอนเสิร์ตหรืองานอีเวนท์
ภายในระยะ 2,500 ฟุตจากหอดูดาวกริฟฟิ ท (Griffith Observatory) หรือลานจอดรถของหอดูดาวกริฟฟิ ท
บริเวณใดๆ ในสวนสาธารณะอิลีเชียน (Elysian Park) ตังแต่
้ เวลาสามชัว่ โมงก่อนงานอีเวนท์จะเริ่มจนกระทัง่ สามชัว่ โมงหลังงานอีเวนท์ทงหมดสิ
ั้
้นสุดลง
ที่สนามด็อดเจอร์ สเตเดียม (Dodger Stadium) รวมทังสนามเบสบอล
้
งานคอนเสิร์ต และการแข่งขันต่างๆ
ระยะห่างห้ า (5) ฟุตจากม้ านัง่ หรือเฟอร์ นิเจอร์ สวนอื่นๆ และระยะห่างภายใน 10 ฟุตจากทางข้ ามใดๆ
ระยะ 25 ฟุตจากน ้าพุ รูปปั น้ อนุสาวรีย์ หรือศิลปวัตถุใด ๆ
กรรมสิทธิในที่ดิน ทรัพย์สินที่ได้ รับโอน หรือสิ่งที่นครลอสแองเจลิสได้ รับบริจาคเป็ นของขวัญ ซึง่ มีข้อจากัดในการดาเนินกิจกรรมภายในบริเวณนัน้

ข้ าพเจ้ าจะสามารถขายสินค้ าในสวนสาธารณะในนครลอสแองเจลิสได้ เมื่อใดและอย่ างไรบ้ าง
สวนสาธารณะของเรามีกาหนดเวลาทาการปกติ
ซึง่ สวนสาธารณะบางแห่งสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาทาการให้ แตกต่างได้
สวนสาธณะแห่งนัน้ หรือตามโปรแกรมพิเศษของศูนย์นนั ทนาการของเรา



ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั โปรแกรมที่มีอยูแ่ ล้ วของ

ผู้จาหน่ายสินค้ าต้ องปิ ดทาการอย่างน้ อย 30 นาทีก่อนเวลาปิ ดทาการของสวนสาธารณะ
ห้ ามจาหน่ายสินค้ าในขณะที่สวนสาธารณะปิ ดให้ บริการ
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ทาง RAP ได้ เข้ าร่วมหรือเป็ นเจ้ าภาพงานอีเวนท์พิเศษหลายแห่ง จะมีการห้ ามขายสินค้ าในระหว่างการถ่ายทาภาพยนต์ งานเทศกาล คอนเสิร์ต การฉายภาพยนต์กลางคืน
งานอีเวนท์พิเศษ งานรื่นเริง ขบวนพาเหรด งานวิ่งแข่งขัน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางกรมฯ อนุมตั ิให้ จดั ขึ ้นเป็ นการชัว่ คราว
จานวนผู้ขายที่เราจะสามารถอนุญาตให้ จาหน่ ายสินค้ าได้ และข้ อกาหนดอื่นๆ
เรามีความประสงค์จะให้ สวนสาธารณะของเรามีความปลอดภัยและสะอาดสาหรับผู้มาใช้ บริการ และประสงค์จะทาให้ มนั่ ใจว่ากิจกรรมการจาหน่ายสินค้ าต่างๆ นันจะไม่
้
ทาให้ บรรดาผู้มาใช้ บริการเพื่อทากิจกรรมนันทาการทังประเภทใช้
้
กาลังและเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหมดความสนุกเพลิดเพลินในการทากิจกรรมเหล่านัน้ เราจะจากัดให้ มีผ้ ู
จาหน่ายสินค้ าต่อสวนสาธารณะแห่งใดแห่งหนึ่งเพียงสอง (2) รายเท่านันต่
้ อหนึ่งเอเคอร์ และอยูห่ า่ งภายในระยะ 25 ฟุตจากผู้จาหน่ายสินค้ ารายอื่น
การจาหน่ายสินค้ าในสวนสาธารณะนันเป็
้ นไปตามลาดับที่มาก่อน-หลัง และผู้จาหน่ายสินค้ าจะต้ องลงบันทึกเวลาการเข้ า-ออกสวนสาธารณะของตน
ด้ านล่างนี ้เป็ นข้ อกาหนดอื่นๆ สาหรับผู้จาหน่ายสินค้ า










ผู้จาหน่ายสินค้ าต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกรมสุขภาพอนามัยแอลเอเคาน์ตี (LA County Health Department)
ผู้จาหน่ายสินค้ ามีหน้ าที่รับผิดชอบในการเก็บกวาดทาความสะอาด และขนย้ ายเศษขยะ เศษอาหาร บรรจุภณ
ั ฑ์ เศษสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุใดๆ ที่เกิดขึ ้นระหว่าง
การจาหน่ายสินค้ าอันเนื่องมาจากกิจกรรมการจาหน่ายสินค้ าของตน
ห้ ามผู้จาหน่ายสินค้ าทิ ้งขยะไม่วา่ จะเป็ นของเหลวหรือของแข็งลงในถังขยะของสวนสาธารณะ
รวมทังห้
้ ามทิ ้งน ้าแข็งลงในบริเวณที่เป็ นทรัพย์สนิ ของ
สวนสาธารณะ
ผู้จาหน่ายสินค้ าต้ องนาถังขยะที่สามารถป้องกันแมลง พยาธิ หรือสัตว์ที่เป็ นภัยต่อพืชมาใช้ เอง
ห้ ามผู้จาหน่ายสินค้ าทาการเชื่อมต่อกับท่อ หรือใช้ น ้า เต้ าเสียบไฟฟ้าหรือ ท่อแก๊ ซใดๆ ในการจาหน่ายอาหารหรือสินค้ าของตน
ผู้จาหน่ายสินค้ าไม่สามารถจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ถกู สุขลักษณะ เป็ นอันตราย หรือจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือสินค้ าที่ไม่ปลอดภัย รวมทัง้
อุปกรณ์ยิงธนู มีด หนังสติ๊ก หรือวัตถุใดๆ ที่มีลกั ษณะคล้ ายอาวุธ เช่นปื นฉีดน ้า ปื นเด็กเล่น หรือมีดเด็กเล่น เป็ นต้ น
ผู้จาหน่ายสินค้ าต้ องจัดแสดงให้ เห็นใบอนุญาตทังหมดในบริ
้
เวณที่สามารถมองเห็นได้
ไม่มีข้อใดในกฎกระเบียบนี ้ที่อนุญาตให้ มีการขายบริการส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการฝึ กบูตแคมป์ บริ การนวด โยคะ การฝึ กสุนขั การขึ ้นนัง่ บนหลัง
สัตว์ สวนสัตว์ประเภทให้ อาหารหรือสัมผัสสัตว์เชื่อง หรื อชันเรี
้ ยนเพื่อฝึ กฝนกีฬาหรือฟิ ตเนส
ห้ ามผู้จาหน่ายสินค้ าติดตังหรื
้ อจัดวางสายพาน แผงสินค้ า หรือรถเข็นชิดกันกับ หรือพิงกับ หรือติดยึดไว้ กบั เสาโคมไฟ มิเตอร์ จอดรถ ตู้ไปรษณีย์ สัญญาณจราจร
โต๊ ะปิ กนิก ท่อน ้าดับเพลิง ต้ นไม้ พืช กระถางต้ นไม้ ก้ อนหินหรือแท่งหิน ม้ านั่ง ที่พกั รอรถเมล์ หรือถังขยะใดๆ

จะเกิดอะไรขึน้ หากข้ าพเจ้ าละเมิดกฎระเบียบและข้ อบังคับเหล่ านี ้
การละเมิดกฎระเบียบและข้ อบังคับเหล่านี ้จะมีอตั ราโทษเป็ นค่าปรับที่ไม่ใช่ลกั ษณะอาชญากรรม
ภายใต้ หน่วยงานบริ หารจัดการการบังคับใช้ การออกใบสัง่ ของเมือง
(Administrative Citation Enforcement หรือ ACE) ตามประมวลกฎหมายเทศบัญญัตินครลอสแองเจลิส หมวด 42.13D (Los Angeles Municipal Code Section
42.13D) กฎหมายรัฐแคลิฟอร์ เนีย SB 946 (California law SB 946) นันไม่
้ ห้าม RAP ในการนากฎระเบียบและข้ อบังคับว่าด้ วยการห้ ามการให้ บริการเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้
รับอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตในสวนสาธารณะมาบังคับใช้ กรมนันทนาการและสวนสาธารณะขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนข้ อกาหนดใดๆ ของ
กฎระเบียบเหล่านี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายท้ องถิ่นและกฎหมายของรัฐไม่วา่ จะเมื่อใดก็ตามและตามความจาเป็ น
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