กฎระเบียบและข้อบังคับทัว่ ไป

การจาหน่ายสิ นค้าบนทางเท้า

สานักงานบริ การเกี่ยวกับถนน (Bureau of Street Services, BSS)
ได้จดั ทากฎและข้อบังคับทัว่ ไปดังต่อไปนี้ที่ใช้บงั คับกับผูจ้ าหน่ายสิ นค้าบนทางเท้าในพื้นที่ที่ประชาชนทัว่ ไปมีสิทธิ์ผา่ นทางทั้งหมด
โดยการสนับสนุนตามคาสั่งของนครลองแอนเจลิส (นคร) เกี่ยวกับการจาหน่ายสิ นค้าบนทางเท้าสาหรับไฟล์ของคณะกรรมการเลขที่
13-1493-S5 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2019 เป็ นต้นไป การจาหน่ายสิ นค้าบนทางเท้าทุกประเภทจะอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบเหล่านี้
1. ขยะ:
รถเข็นหรื อซุม้ ขายอาหารทุกประเภทจะต้องมีถงั ขยะที่มีขนาดใหญ่มากพอที่จะใส่ ขยะทั้งหมดที่เกิดจากกิจการที่ดาเนินการที่รถเข็นหรื อซุ ้
มดังกล่าวได้ และผูด้ าเนินการที่รถเข็นหรื อซุม้ ขายอาหารจะต้องเก็บขยะทั้งหมดที่เกิดจากการดาเนินการดังกล่าวภายในรัศมี 50
ฟุตรอบพื้นที่รถเข็นหรื อซุม้ ขายอาหาร ก่อนเคลื่อนย้ายรถเข็นคันดังกล่าว จะต้องคัดแยกวัสดุท้งั หมดที่รีไซเคิลได้ออกจากขยะประเภทอื่น
และนาไปกาจัดตามนโยบายรี ไซเคิลของนครลองแอนเจลิส (นคร) ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
2. หลอดพลาสติกแบบใช้ แล้ วทิ้ง: ผู้ขายและผู้บริหารตลาดสาหรับเกษตรกรจะต้ องปฏิบัตติ ามข้ อ 3 บทที่ XIX ของ LAMC
3. การวางตาแหน่ ง: ห้ามมิให้ผใู ้ ดติดตั้ง ใช้หรื อเก็บไว้ซ่ ึงรถเข็นหรื อซุม้ ที่ยนื่ ออกมาตรงบริ เวณ
ในส่วนหรื อเหนือทางเท้าหรื อถนนกว้างที่มีแนวต้นไม้อยูต่ รงเกาะกลางถนน ในกรณี ที่การติดตั้ง
การใช้และเก็บรถเข็นหรื อซุม้ ดังกล่าวจะกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน
หรื อในกรณี ที่สถานที่หรื อตาแหน่งที่ต้ งั ดังกล่าวใช้เพื่อให้บริ การสาธารณูปโภค การขนส่งสาธารณะหรื อให้รัฐบาลใช้งานโดยประการอื่น
หรื อเมื่อรถเข็นหรื อซุม้ ดังกล่าวแทรกแซงหรื อขัดขวางการสัญจรของคนเดินถนนหรื อยานพาหนะ
การเข้าออกที่พกั อาศัยหรื อสถานประกอบการ หรื อการใช้เสา ถนนรถแล่น สัญญาณหรื อเครื่ องหมายจราจร ก๊อกน้ าดับเพลิง
ตูจ้ ดหมายหรื อสิ่ งของอื่นใดที่ได้รับอนุญาตให้ต้ งั อยูใ่ นสถานที่ดงั กล่าวหรื อรอบๆ สถานที่ดงั กล่าวอย่างไม่สมเหตุสมผล
ห้ามมิให้ต้งั รถเข็นหรื อซุม้ ขายของไว้ในพื้นที่ใดๆ ก็ตามที่ทาให้คนเดินถนนมีพ้นื ที่สัญจรบนทางเท้ากว้างน้อยกว่าห้าฟุต
ห้ามมิให้ผจู ้ าหน่ายสิ นค้าบนรถหรื อรถเข็นหรื อบนทางเท้าก่อให้เกิดการกีดขวางหรื อการดาเนินการอันทาให้พ้นื ที่สัญจรบนทางเท้า ถนน
ซอย หรื อพื้นที่สาธารณะอื่นใดถูกกีดขวาง ด้วยการทาให้ผคู ้ นมารวมตัวกันตรงที่หรื อใกล้กบั พื้นที่จาหน่ายหรื อเสนอขายสิ นค้า เครื่ องใช้
อาหารหรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกรู ปแบบ
a) ต้องจาหน่ายสิ นค้าห่างจากสิ่ งอานวยความสะดวกที่ต้ งั อยูเ่ หนือพื้นดิน (above ground facilities, AGF)
ดังต่อไปนี้อย่างน้อยสามฟุต:
(1) เสาไฟบนท้องถนน
(2) ขอบของพื้นที่รอบๆ ต้นไม้ที่มีหิมะปกคลุมอย่างเบาบาง
(3) เครื่ องคานวณค่าจอดรถ
(4) โครงสร้างสาธารณูปโภคที่อยูเ่ หนือพื้นดิน
b) ต้องตั้งห่างจากก๊อกน้ าดับเพลิงอย่างน้อยห้าฟุต
c) ต้องตั้งห่างจากกล่องเครื่ องมือ วาล์วหรื อห้องนิรภัยที่อยูใ่ ต้ผิวดินอย่างน้อยสองฟุต
d) ต้องตั้งห่างจากด้านหน้าของขอบและขอบของถนนรถแล่นอย่างน้อย 18 นิ้ว (ดูรูปที่ 1)
e) รถเข็นหรื อซุม้ ของผูข้ ายแต่ละรายจะต้องตั้งห่างกันสามฟุต (ดูรูปที่ 2)
f) ห้ามมิให้จาหน่ายสิ นค้าที่ป้ายจอดรถประจาทางหรื อสถานที่ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกอยูเ่ หนือพื้นดิน เช่น
เฟอร์นิเจอร์สาธารณะบนพื้นถนน (ม้านัง่ ช่องจอดจักรยาน) ร้านขายหนังสื อพิมพ์และขอบฟุตบาทสี แดง (ดูรูปที่ 3)
g) ห้ามมิให้จาหน่ายอาหารบนถนน เกาะกลางถนน ทางสาหรับคนข้ามและทางจักรยาน
h) ห้ามมิให้ต้ งั รถเข็นหรื อซุม้ จาหน่ายเครื่ องเขียนหน้าอาคารใดๆ โดยตรง
รถเข็นหรื อซุม้ จาหน่ายเครื่ องเขียนทุกประเภทต้องตั้งห่างจากด้านหน้าของขอบทางเดิน 18 นิ้ว
i) รถเข็นหรื อซุม้ จะต้องตั้งห่างจากกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย 500 ฟุต
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการก่อสร้างหรื อการปิ ดถนนหรื อเลน กิจกรรมพิเศษ งานซื้อขาย-แลกเปลี่ยนสิ นค้า
การถ่ายทาภาพยนตร์และตลาดสาหรับเกษตรกร
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รถเข็นหรื อซุม้ จะต้องตั้งห่างจากทางเข้าอาคาร ร้านค้า โรงละคร โรงภาพยนตร์
ศาสนสถานหรื อสถานที่ที่ประชาชนมาชุมนุมกันอย่างน้อย 20 ฟุต
รถเข็นหรื อซุม้ จะต้องตั้งห่างจากเขตพื้นที่ของสถานที่ที่หา้ มมิให้ขายสิ นค้าตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 42.13 (c)
ของประมวลกฎหมายของเทศมณฑลลอสแอนเจลิสอย่างน้อย 500 ฟุต

4. สถานที่ที่ห้ามจาหน่ ายสิ นค้ า:
a) ห้ามมิให้จาหน่ายสิ นค้าภายในรัศมี 500 ฟุตรอบ
(1) ฮอลลีวดู วอล์กออฟเฟม, ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ และอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ El Pueblo de Los
Angeles, Staples Center/LA Live (ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 25 ส่วนที่ 22
ของประมวลกฎหมายของเทศมณฑลลอสแอนเจลิส)
(2) สนามกีฬาดอดเจอร์, อัฒจันทร์ Hollywood Bowl และโคลิเซียมอนุสรณ์แห่งลอสแอนเจลิส/สนามกีฬา
Banc of California ในวันที่จดั กิจกรรม
(3) ท่ าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิสและ
(4) สถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการงานโยธาธิการกาหนด
b) การจาหน่ายสิ นค้าที่หาดเวนิสจะต้องเข้าข่ายการแสดงออกที่ได้รับการคุม้ ครองตามบทบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 1
แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ เท่านั้น
c) โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีนกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาหรื อโรงเรี ยนอนุบาล
โรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษาของเอกชน
แผนที่ของแต่ละสถานที่จะแสดงให้เห็นอาณาเขตของพื้นที่ดงั กล่าว จะมีการติดป้ายห้ามค้าขายที่เหมาะสมในสถานที่เหล่านี้
5. การค้ าขายผลิตผลทางการเกษตร: จะต้องจัดการ ขนส่ ง
จัดวางหรื อทิ้งผลิตผลทางการเกษตรทั้งหมดที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของหน่วยงานด้านอาหารและเกษตรกรรมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
(California Department of Food and Agriculture, CDFA) ตามข้อบังคับทั้งหมดของ CDFA
ฉบับปั จจุบนั หรื อที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็ นครั้งคราว แต่ไม่จากัดเพียงแค่:
a) ผลิตผลทางการเกษตรหรื อสิ นค้าทั้งหมดที่ถูกกักกันโดย CDFA
จะได้รับการคุม้ ครองหรื อป้องกันในรู ปแบบที่ได้รับการอนุมตั ิ โดยผ่านการบรรจุลงถุงหรื อคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ เชื้อ
ห้ามมิให้จดั วางผลิตผลทางการเกษตรหรื อสิ นค้าดังกล่าวในรู ปแบบที่ลูกค้าสามารถหยิบชมสิ นค้าได้ดว้ ยตัวเอง
b) ผลิตผลทางการเกษตร สิ นค้าทุกประเภท เปลือก แกน
หรื อเมล็ดของสิ นค้าดังกล่าวจะต้องถูกซีลไว้ในถุงพลาสติกก่อนนาไปทิง้
c) ผูจ้ าหน่ายผลไม้ทุกคนควรมีใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้
ใบตราส่ งสิ นค้าหรื อหลักฐานอันเหมาะสมที่แสดงถึงแหล่งที่มาของผลิตผลทางการเกษตรหรื อสิ นค้าทุกประเภทที่ถูกกักกัน
d) ผลิตผลทางการเกษตรหรื อสิ นค้าทุกประเภทที่ถูกกักกัน แต่จาหน่าย เสนอขาย
หรื อขนส่งภายในบริ เวณที่ถูกกักกันจะต้องเป็ นผลิตผลทางการเกษตรหรื อสิ นค้าเพื่อการพาณิ ชย์
e) การฝ่ าฝื นส่วนนี้อาจทาให้ผลิตผลทางการเกษตรหรื อสิ นค้าถูกยึดได้

