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เร ือ่ง: หนังสอืบอกกลา่วการเตรยีมการจัดท า รา่ง รายงานผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม (เอกสารเมอืง เลขที ่NOP-14-

XXX-XX) 

ชือ่โครงการ: ฮอลลวีดู เซน็ทรัล ปารค์  

 เนือ่งดว้ยทางกรมสันทนาการและสวนสาธารณะแหง่เทศบาลนครลอสแอนเจลสิ ดว้ยความรว่มมอืกบั 
กลุม่เพือ่นฮอลลวีดูเซนทรัลปารค์ (the Friends of the Hollywood Central Park - FHCP) ไดก้ าลังท าการประเมนิการพัฒนา 

ฮอลลวีดูเซนทรัลปารค์ (“HCP” หรอื “the Park”) ซึง่ตัวสวนสาธารณะทีน่ าเสนอ จะอยูล่อ้มรอบบางสว่นของ ทางหลวง US 101 
(ฮอลลวีดูฟรเีวย)์ โดยทางเทศบาลนครจะเป็น หน่วยงานผูร้ับผดิชอบหลัก ตามทีไ่ดบ้ญัญัตไิวใ้น 

เทศบญัญัตคิณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่มลรัฐแคลฟิอรเ์นยี (California Environmental Quality Act - CEQA) 
และก าลังเป็นผูด้ าเนนิการจัดท า รายงานผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Report - EIR) ของโครงการนี ้

และเนือ่งดว้ย กรมการขนสง่แหง่มลรัฐแคลฟิอรเ์นยี (California Department of Transportation - Caltrans) 

ดว้ยการประสานงานกบั ส านักงานทางหลวงแหง่สหพันธรัฐ จะเป็นหน่วยงานผูร้ับผดิชอบ เกีย่วกบังานดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบั 
ทางหลวงฮอลลวีดูฟรเีวย ์

สว่นการจัดเตรยีมเอกสารทางดา้นสิง่แวดลอ้มนัน้ก็จะถกูด าเนนิการจัดเตรยีมใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัตขิอง พรบ. 
นโยบายสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ(National Environmental Policy Act - NEPA)  

หนังสอืบอกกลา่วการเตรยีมการ (Notice of Preparation - NOP) ฉบบันี ้จะถกูสง่ไปยังหน่วยงานรับผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

หน่วยงานทรัสตตีา่งๆ และกลุม่องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งสง่ขอ้เสนอแนะตามกรอบและเนื้อหาทีก่ าหนดไวไ้นขอ้มลูทางสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วเนือ่งกบัตัวโคร
งการของแตล่ะหน่วยงานนัน้ ๆ  และหน่วยงาน หรอื กลุม่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

จ าเป็นจะตอ้งสง่ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัขอ้ปัญหาทางสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัตัวโครงการ อกีเชน่กนั  

สถานทีต่ ัง้โครงการ: 

โครงการนีจ้ะตัง้อยูใ่นเขตนครลอสเองเจลสิ (City) อยูห่า่งจากตัวเมอืงลอสเองเจลสิประมาณ 4 ไมล ์(6.4 กโิลเมตร) 

ไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนอื ในเขตชมุชนฮอลลวีดู (ตามภาพประกอบ 1) 

โดยพืน้ทีโ่ครงการจะครอบคลมุถงึพืน้ทีท่างอากาศบนทางหลวงฮอลลวีดูฟรเีวย ์ไปประมาณ 1 ไมล ์(1.6 กโิลเมตร) นับจาก 
สะพานลอยรถขา้มถนนซานตาโมนกิาบเูลอวารด์ ไปจนถงึจดุทีเ่ลยจาก สะพานลอยรถถนนขา้มฮอลลวีดูบเูลอวารด์ 

ไปทางเหนอืเล็กนอ้ย ซึง่ทัง้หมดอยูข่นาบไปกบั ถนนนอรธ์บรอนสนัอเวนวิ (ตามภาพประกอบ 2) 
ซึง่ตัวโครงการจะมขีนาดรวมทัง้หมดประมาณ 38 เอเคอร ์(ประมาณ 96 ไร ่เศษ) จะตัง้อยูบ่นพืน้ทีด่นิของ Caltrans 

และจะมคีวามกวา้งในแตล่ะชว่งตัง้แต ่200 ถงึ 300 ฟตุ (ประมาณ 60 ถงึ 90 เมตร)  

รายละเอยีดของโครงการ: 

บอรด์แหง่คณะกรรมการสนัทนาการแ
ละสวนสาธารณะ 

 

ลนิน์ อัลวาเรซ 

ประธาน 
 

ซลิเวยี แพทซาวอรูาส ์

มสิท ีเอม แซนฟอรด์ 
 

ไอรสิ ซนูกิา 

รองประธาน 
 

ลาทันยา ด.ี ดนี 

ผูช้ว่ยผูบ้รหิารคณะกรรมการ II 

 

กรม  
สนัทนาการและสวนสาธารณะ 

 

221 N. FIGUEROA STREET, SUITE 100 

LOS ANGELES, CA 90012 
 

213.202 2681 

แฟกซ-์ 213.202.2612 
 

ไมเคลิ เอ ชลัล ์

ผูจั้ดการทั่วไป 



 
 
เทศบาลนครลอสแอนเจลสิ  
กรมสนัทนาการและสวนสาธารณะ  21 สงิหาคม 2557 
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หนังสอืบอกกลา่วการเตรยีมการ 

 ทาง กลุม่ FHCP ไดย้ืน่ขอ้เสนอทีจ่ะใหม้กีารพัฒนาและบรหิารจัดการ HCP โดย HCP จะเป็นสวนสาธารณะทีม่ขีนาดประมาณ 
38 เอเคอร ์(ประมาณ 96 ไร)่ ทีป่ระกอบไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกและพืน้ทีส่ันทนาการ 

ซึง่ทัง้หมดจะถกูสรา้งอยูบ่นทางหลวงฮอลลวีดูฟรเีวย ์ในรปูแบบโครงสรา้งฐานยกตัวลอยขึน้จากพืน้ (Project) ซึง่ ตัวโครงการ  

จะถกูสรา้งอยูบ่นพืน้ทีใ่นอากาศบนทางหลวงฮอลลวีดูฟรเีวย ์และจะมชีว่งระหวา่ง ถนนบรอนสันอเวนวิ 
และถนนซานตาโมนกิาบเูลอวารด์ เป็นระยะทางประมาณ 1 ไมล ์(ประมาณ 1.6 กโิลเมตร) 

ทีต่ัวโครงสรา้งจะอยูต่ ่ากวา่ระดับทางของทางหลวงฮอลลวีดูฟรเีวย ์ 

 วตัถปุระสงคข์อง ตัวโครงการ คอื การสรา้งการเชือ่มตอ่ระหวา่งชมุชนใหม ่
โดยการสรา้งพืน้ทีเ่ปิดทีเ่ป็นจดุเชือ่มตอ่ของการใชช้วีติและการสันทนาการของแตล่ะชมุชน 

และดว้ยการสรา้งพืน้ทีข่ ึน้มาคลมุบางสว่นของรอ่งทางระบายน ้าของทางฮอลลวีดูฟรเีวยน์ี ้

จะท าใหเ้กดิสวนสาธารณะกลางเมอืงระดับถนนทีจ่ะยดึโยงแตล่ะชมุชนทีถ่กูตัดขาดจากกนัมามากกวา่ 60 กวา่ปี 
เนือ่งเพราะทางหลวงฮอลลวีดูฟรเีวย ์เขา้ดว้ยกนั นอกจากนัน้ตัวโครงการนีจ้ะเปลีย่นพืน้ทีเ่หนอืถนนทีไ่มไ่ดใ้ชง้านใด ๆ 

ใหก้ลายเป็นตัวกระตุน้ทางเศรษฐกจิของชมุชน สรา้งงาน และสรา้งการใชป้ระโยชนจ์ากทีด่นิรอบดา้น 

 ส าหรับในหลักการขัน้ตน้ และหลักการพจิารณาทางสิง่แวดลอ้ม โครงการนีจ้ะแบง่โครงสรา้งหลัก ๆ ออกเป็นสองสว่นดว้ยกัน 
กลา่วคอื  โครงสรา้งสว่นแรก จะเป็นพืน้ทีใ่ชส้อย และสิง่อ านวยความสะดวกภายใน HCP เอง และ 

โครงสรา้งสว่นทีส่องจะเป็นตัวโครงสรา้งฐานยกตัวลอยขึน้จากพืน้ ทีจ่ะวางตัวลอยอยูบ่น ทางหลวงฮอลลวีดูฟรเีวย ์

และตัวโครงสรา้งรับน ้าหนัก  

 การใชพ้ืน้ทีร่ะดับทาง จะถกูใชเ้พือ่ (แตไ่มไ่ดจ้ ากดัเพยีงแคนั่น้) การสรา้งภมูทิัศนพ์ืน้ทีเ่ปิดโลง่ ลานอเนกประสงค ์
ทางเดนิหลักและทางเดนิรองประเภทปหูญา้ส าหรับการใชง้านของประชาชนทั่วไป  รา้นคา้และแผงลอย (เชน่ รา้นจักรยาน 

ตลาดสนิคา้ตามฤดกูาล สถานทีแ่สดงงานศลิปะ เป็นตน้) รา้นอาหาร โรงละครกลางแจง้ ศาลาประชาคม 
ลานกจิกรรมและลานเทอรเ์รซเปิดโลง่ ภมูสิถาปัตยกรรมทางน ้า  สนามเด็กเลน่ สวนส าหรับสนัุข และพืน้ทีช่มุชนสมัพันธ ์

(ตามภาพประกอบ 3a และ 3b) โดยคาดวา่ตัวสวนสาธารณะจะเปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมงตอ่วนั 7 วนัตอ่สปัดาห ์

และไมม่กีารหา้มผูเ้ขา้ใชบ้รกิารไมใ่หผ้า่นไปยังสว่นใดสว่นหนึง่ใด ๆ ก็ตามของสวนสาธารณะทัง้สิน้  

ระยะเวลาโครงการ 

โครงการนีจ้ะแบง่การกอ่สรา้งพัฒนาออกเป็นชว่งๆ หรอื เฟส กลา่วคอื เริม่ตัง้แตท่างทศิเหนอื ไปจนสิน้สดุทีท่างทศิใต ้

โดยในเฟสแรก จะเริม่กอ่สรา้งพัฒนาในบรเิวณดา้นเหนอืของ ถนนซนัเซทบเูลอวารด์ ซึง่จะรวมถงึการสรา้ง โรงละครกลางแจง้ 
ทีจ่อดรถ ลานเทอเรซเปิดโลง่ รา้นอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก สนามหญา้ และสวนส าหรับสนัุข 

สว่นสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่หลอืของสวนสาธารณะทีย่ังไมไ่ดส้รา้ง จะถกูสรา้งพัฒนาในเฟสตอ่ ๆ 

ไปของโครงการตามกระบวนการการกอ่สรา้ง สว่นรายงานผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม หรอื EIR จะจัดท าขึน้โดยแยกออกเป็นสว่น 
ๆ ตามการวเิคราะห ์แยกออกเป็นแตล่ะสว่นยอ่ย และภาพรวมรวบยอดของโครงการ 

ตามเทา่ทีม่ตีามรายละเอยีดการออกแบบของโครงการ ซึง่ในปัจจบุนั เชือ่วา่ EIR จะสามารถวเิคราะห ์สว่นยอ่ยแตล่ะสว่น 
และภาพรวมรวบยอดของเฟสแรกของโครงการได ้

และถา้หากวา่มขีอ้มลูรายละเอยีดการออกแบบเพยีงพอในชว่งการจัดท าการวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้ม จะสามารถท าให ้EIR 
วเิคราะหผ์ลกระทบของสว่นยอ่ยแตล่ะสว่นไดท้ัง้โครงการอกีดว้ย 

การรบัรองโครงการ 

 โครงการนีม้ลีักษณะพเิศษแตกตา่งจากโครงการอืน่ ๆ เนือ่งจากจะถกูสรา้งอยูบ่นพืน้ทีใ่นอากาศเหนอืทางหลวง เพราะฉะนัน้ 

จะตอ้งมกีารค านงึถงึการจัดวางผังเมอืงและการใชส้อยทีด่นิเป็นกรณีพเิศษ ทีจ่ะตอ้งถกูวเิคราะหใ์น EIR 
เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่จะมกีารออกขอ้ก าหนดสทิธติา่ง ๆ ตามกฎหมายของตัวโครงการอยา่งเพยีงพอ และในการวเิคราะหเ์บือ้งตน้นี ้

การด าเนนิการตัดสนิใจทีอ่าจจะเกดิขึน้ส าหรับโครงการ จะรวมถงึ (แตไ่มจ่ ากดัอยูเ่พยีง) การตัดสนิใจ หน่วยงาน และผูเ้กีย่วขอ้ง 
ตา่ง ๆ ดังนี:้ 

 การแกไ้ขแผนตา่ง ๆ ทั่วไปเพือ่การใชท้ีด่นิทีเ่หมาะสม 

 การเปลีย่นแปลงผังเมอืงเพือ่การจัดตัง้ประเภทเขตผังเมอืงทีเ่หมาะสมส าหรับพืน้ทีเ่หนอืสถานทีส่าธารณะ 

 การออกแผนแมบ่ทของการพัฒนาพืน้ที ่ทีจ่ะเป็นตัวก าหนด แผนพัฒนาตา่งๆ 

และมาตรฐานการกอ่สรา้งพัฒนาของแตล่ะพืน้ทีง่าน  
 การออกใบอนุญาตใชพ้ืน้ทีแ่ละปฏบิตังิานภายในบรเิวณสวนสาธารณะ  

 การพจิารณาผังโครงการเพือ่การออกแบบผังโครงการของสวนสาธารณะ 

 การออกขอ้บญัญัตกิารใชส้อยทีด่นิและการจ าแนกผังเมอืง เพือ่อนุญาตให ้มกีารใชง้าน มโีครงสรา้ง 

และมสีิง่อ านวยความสะดวกทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสวนสาธารณะ ตามทีไ่ดเ้สนอไป 

 เทศบาลนครลอสเองเจลสิ กรมผังเมอืง การพจิารณาด าเนนิการตดิตามตามบทบญัญัต ิSection 504 
ของแผนพัฒนาฮอลลวีดู 

 การออกใบอนุญาตประเภท B ส าหรับการกอ่สรา้งตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้บอนุญาตประเภทนี ้ 



 
 
เทศบาลนครลอสแอนเจลสิ  
กรมสนัทนาการและสวนสาธารณะ  21 สงิหาคม 2557 
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หนังสอืบอกกลา่วการเตรยีมการ 

 การออกใบอนุญาตส าหรับการทุบท าลาย การปรับระดับระนาบ การขดุ การสรา้งฐานราก และการออกใบอนุญาตอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ใบอนุญาตถนนทางไกล (Haul route(s) approval) ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้

 ใบอนุญาต การโอนการครอบครอง การพัฒนา และการรกุล ้า 

ทีจ่ะอนุญาตใหส้ามารถกอ่สรา้งพัฒนาโครงการบนทางหลวงได ้(Caltrans)  

 ใบอนุญาตและการรับรองจากหน่วยงานระดับทอ้งถิน่ ระดับมลรัฐ และระดับประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ตามแตจ่ะจ าเป็น 

ซึง่รวมถงึ (แตไ่มจ่ ากดัเพยีง) กรมการขนสง่แหง่มลรัฐ (Caltrans) 
ส านักงานแขวงการจัดการคุณภาพอากาศชายฝ่ังทางใต ้(South Coast Air Quality Management District - 

SCAQMD) และบอรด์การควบคุมคณุภาพน ้าสว่นภมูภิาค ภมูภิาคลอสแองเจลสิ (Water Quality Control Board, Los 
Angeles Region - RWQCB) 

 การรับรอง ใบอนุญาต และการตัดสนิใจอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีอ่าจจะจ าเป็นตอ้งการกอ่สรา้งและบรหิารงานสวนสาธารณะ 
 

 ตามทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ การตัดสนิใจ หน่วยงาน และผูเ้กีย่วขอ้ง ตา่ง ๆ นัน้ สามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ข ลด หรอืเพิม่ 

ไดต้ามแตส่มควร ซึง่ในปัจจบุนั ทางเทศบาลนครก าลังพจิารณาโครงสรา้งระบบการออกขอ้ก าหนดตา่ง ๆ เชน่ 
เทศบญัญัตทิีเ่จาะจงส าหรับสวนสาธารณะโดยเฉพาะ หรอื เทศบญัญัตแิผนแมบ่ทการพัฒนา ทีจ่ะสามารถใชก้บัตัวโครงการได ้

และเมือ่เริม่กระบวนการการตรวจสอบทางสิง่แวดลอ้ม ทางเทศบาลนครจะท าการกลั่นกรองตรวจสอบรายการของการตัดสนิใจ 
หน่วยงาน และผูเ้กีย่วขอ้งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นส าหรับตัวโครงการ 

ซึง่จะรวมไปถงึจากการน าเสนอของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในโครงการ ชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งและ พนักงานของเทศบาลเมอืง 

 

การคาดการณ์ผลกระทบทางสภาวะแวดลอ้ม 

จากการศกึษาเบือ้งตน้ทีไ่ดจ้ัดเตรยีมเอาไวใ้หส้ าหรับโครงการ รา่ง EIR จะอภปิรายถงึผลกระทบทางสภาวะแวดลอ้มตา่ง ๆ 
ทีค่าดการณว์า่จะเกดิขึน้จากตัวโครงการ ซึง่รวมถงึ (แต่ไมจ่ ากดัอยูเ่พยีง) ผลกระทบตา่ง ๆ ในแตล่ะบรบิทดังตอ่ไปนี:้ 

 ความสวยงาม 

 คณุภาพอากาศ 

 ผลกระทบตอ่ชมุชน 

 ทรัพยากรทางวฒันธรรม 

 สภาพดนิและธรณีวทิยา 

 การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

 อนัตรายและวสัดอุนัตราย 

 อทุกวทิยาและคณุภาพน ้า 

 การใชท้ีด่นิและการวางผังเมอืง  

 เสยีง 

 ประชากรและทีอ่ยูอ่าศัย 

 การบรกิารสาธารณะ 

 การสนัทนาการ 

 การขนสง่และการระบายการขนสง่ 

 ระบบสาธารณะประโยชนแ์ละการบรกิาร 
 

 

กระบวนการการจดัการขอบเขตงาน: 

กระบวนการการจัดการขอบเขตงานส าหรับโครงการจะรวมถงึการปรกึษากบัหน่วยงานภาครัฐตา่ง ๆ และประชาชนทั่วไป 

โดยจะมกีารพบปะเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นขอบเขตงาน  ในรปูแบบของการจดันทิรรศการ ทีจ่ะท าการเผยแพร่ขอ้มลูตา่ง 
ๆ ของโครงการใหก้บักลุม่บคุคลประชาชนตา่ง ๆ ทีส่นใจ 

รวมถงึจะรับฟังความคดิเห็นเป็นลายลักษณอ์กัษรทีท่างผูป้ฏบิตังิานของโครงการจะน ามาพัฒนาในกระบวนการจัดท ารา่ง EIR 

ซึง่การพบปะนีจ้ะจัดขึน้ ณ สถานทีแ่ละเวลาดังนี:้ 

วนัที ่6 กนัยายน 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ที ่STEM Academy at Bernstein ใน the Quad 

โรงเรยีนมธัยม Helen Bernstein High School 
1309 N. Wilton Place  

Hollywood, CA 90028 

โดยสามารถเขา้มาเยีย่มชม สอบถามและแสดงความคดิเห็นไดต้ัง้แตเ่วลา 10.00 น. จนถงึ 12.00 น.  

ชว่งเวลารบัฟงัความเห็นจากประชาชนท ัว่ไป: 

ชว่งเวลารับฟังความคดิเห็นจากประชาชนทั่วไป ส าหรับ NOP นี ้จะมเีวลาทัง้หมด 30 วนั นับตัง้แต ่วนัที ่21 สงิหาคม 2557 

ไปจนถงึวันที ่22 กนัยายน 2557 โดยสามารถรับและตรวจสอบส าเนาของ NOP นี ้
และขอ้มลูการศกึษาเบือ้งตน้ไดต้ามสถานทดีังตอ่ไปนี:้ 



 
 
เทศบาลนครลอสแอนเจลสิ  
กรมสนัทนาการและสวนสาธารณะ  21 สงิหาคม 2557 

 
ฮอลลวีดู เซน็ทรัล ปารค์ 4 

หนังสอืบอกกลา่วการเตรยีมการ 

Frances Howard Goldwyn - Hollywood Regional Library 
1623 N. Ivar Avenue 

Los Angeles, CA 90028 

323.856.8260 

Cahuenga Library 
4591 Santa Monica Boulevard 

Los Angeles, CA 90029 

323.664.6418 
 

โดยทัง้ส าเนาของ NOP และ ขอ้มลูการศกึษาเบือ้งตน้ สามารถดไูดท้างออนไลนท์ี ่

http://www.laparks.org/environmental/environmental.htm  

ส าหรบัจดหมายแสดงความคดิเห็น จะตอ้งสง่ภายในวนัที ่22 กนัยายน 2557 กอ่นเวลา 17.00 น. 

กรณุาสง่ความคดิเห็นเป็นลายลักษณอ์กัษรมายังทีอ่ยูด่า้นลา่งนี้ 

Los Angeles Department of Recreation and Parks 
221 N. Figueroa Street, Suite 100 

Los Angeles, CA 90012 

ชือ่ผูต้ดิตอ่: ดารร์ลิ ฟอรด์ 

หมายเลขแฟกซ:์ 213.202 2612 

อเีมล: darryl.ford@lacity.org 
 

ถา้หากวา่มขีอ้ซกัถามใด ๆ เกีย่วกบั หนังสอืบอกกลา่วการเตรยีมการนี ้กรณุาตดิตอ่ นาย ดารร์ลิ ฟอรด์ ทีห่มายเลขโทรศัพท ์

213.202.2682 

การใหค้วามชว่ยเหลอื: 

ตามบทบญัญัต ิหวัขอ้ที ่II แหง่ พระราชบญัญัตผิูพ้กิารอเมรกิัน 

ทางเทศบาลเมอืงลอสเองเจลสิจะไมม่กีารแบง่แยกกดีกนัผูพ้กิาร และถา้หากไดร้ับค ารอ้ง จะใหค้วามชว่ยเหลอืตามแตเ่หมาะสม 

เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การมสีว่นร่วมกบัทางโปรแกรม การใหบ้รกิาร หรอืกจิกรรมใด ๆ ก็ตาม 
จะด าเนนิไปดว้ยความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั 

อาจจะมกีารจัดเตรยีมนักแปลภาษามอื เครือ่งแปลงค าพดูเป็นตัวอกัษรโดยอตัโนมตั ิเครือ่งชว่ยฟัง หรอืความชว่ยเหลอื 

และ/หรอื บรกิารอืน่ ๆ ไวใ้หห้ากมกีารรอ้งขอ และ ขอความกรณุาแจง้ลว่งหนา้เป็นเวลาอย่างนอ้ย 72 ชัว่โมง 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะสามารถจัดเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆเหลา่นีไ้ดอ้ยา่งทันทว่งท ี 

และเนือ่งดว้ยความขาดแคลนนักแปลภาษามอื ขอความกรุณา และขอแนะน าใหแ้จง้ลว่งหนา้ 5 วันท าการ เป็นอย่างนอ้ย 

ถา้หากตอ้งการใชบ้รกิารนักแปลภาษามอื 

ถา้หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ แบรนด ีคราวล์ ีกอสส ์ทีห่มายเลขโทรศัพท ์213.202.3227 

สิง่ทีแ่นบมาดว้ย:  ภาพประกอบ 1: แผนทีส่ถานทีโ่ดยรอบ 

   ภาพประกอบ 2: แผนทีช่มุชนทอ้งถิน่ขา้งเคยีง 

   ภาพประกอบ 3a และ 3b: ผังโครงการเบือ้งตน้ 

   แผนทีร่ะยะรัศม ี500 ฟตุ (152.4 เมตร)  
 



 
 
เทศบาลนครลอสแอนเจลสิ  
กรมสนัทนาการและสวนสาธารณะ  21 สงิหาคม 2557 
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หนังสอืบอกกลา่วการเตรยีมการ 

ใบแนบภาพประกอบ 1: แผนทีส่ถานทีโ่ดยรอบ 

 



 
 
เทศบาลนครลอสแอนเจลสิ  
กรมสนัทนาการและสวนสาธารณะ  21 สงิหาคม 2557 

 
ฮอลลวีดู เซน็ทรัล ปารค์ 6 

หนังสอืบอกกลา่วการเตรยีมการ 

ใบแนบภาพประกอบ 2: แผนทีชุ่มชนทอ้งถิน่ขา้งเคยีง 

 



 
 
เทศบาลนครลอสแอนเจลสิ  
กรมสนัทนาการและสวนสาธารณะ  21 สงิหาคม 2557 

 
ฮอลลวีดู เซน็ทรัล ปารค์ 7 

หนังสอืบอกกลา่วการเตรยีมการ 

ใบแนบภาพประกอบ 3a: ผงัโครงการ 

 



 
 
เทศบาลนครลอสแอนเจลสิ  
กรมสนัทนาการและสวนสาธารณะ  21 สงิหาคม 2557 

 
ฮอลลวีดู เซน็ทรัล ปารค์ 8 

หนังสอืบอกกลา่วการเตรยีมการ 

ใบแนบภาพประกอบ 3b: ผงัโครงการ 

 



 
 
เทศบาลนครลอสแอนเจลสิ  
กรมสนัทนาการและสวนสาธารณะ  21 สงิหาคม 2557 

 
ฮอลลวีดู เซน็ทรัล ปารค์ 9 

หนังสอืบอกกลา่วการเตรยีมการ 

ใบแนบแผนทีร่ะยะรศัม ี500 ฟตุ (152.4 เมตร) 

 



 

สถานทีโ่ครง
การ 

วนอทุยานแ
หง่ชาตแิองเ

จลสี 

สถานทีโ่ครงการ 

มหาสมทุ
รแปซฟิิก 



 

พืน้ทีโ่ครงก
าร 

ค ำอธบิำย 



 

ลานอัฒจันทรด์า้นหลงั
อาคาร/ลานจอดรถ 

ทางเขา้ทีจ่อดรถ 

ลานอัฒจันทร ์

รา้นอาหาร 

ระเบยีงกลางแจง้ 

คาเฟ่ 

โรงแรม 

พืน้หญา้ 

ทางเขา้ทีจ่อดรถ 

น ้าพ ุ

ลานส าหรับสนัุข 

สะพานคนเดนิ/จักรยาน 

น ้าพ ุ

ระเบยีง 

พืน้หญา้ 

รา้นอาหาร/ระเบยีง 

สะพานคนเดนิ/จักรยาน 



 
 

น ้าพ ุ

z 

พืน้ทีปิ่กนกิ 

สะพานคนเดนิ/จักรยาน 

คาเฟ่ 

พืน้หญา้ 

พืน้หญา้ 

น ้าพ ุ

ศนูยก์ลางคอมมนูติี ้

สะพานคนเดนิ/จักรยาน 

ระเบยีง 

พืน้หญา้ 

สนามบาสเกตบอล 

สนามเด็กเลน่ 
สะพานคนเดนิ/จักรยาน 

สนามเบสบอล 

ลานส าหรับสนัุข 

พืน้หญา้ 

สนามกฬีา/พืน้หญา้ 

พืน้หญา้ 

น ้าพ ุ

หอ้งอาหาร/คาเฟ่ 



 

สถำนทีท่ ีด่ ำเนนิกำร 

ประกำศแจง้กำรเตรยีมกำร ฮอลลวีูด เซ็นทรลั พำรค์ 

แผนทีร่ศัม ี500 ฟตุ 

14549 Archwood St. Suite 301 

Van Nuys, California 91405 

โทรศัพท ์(818) 997-7949 – โทรสาร 
(818) 997-0351 

qmapping@qesqms.com 

สถำนทีต่ ัง้: ฮอลลวีูด ฟรเีวย ์(RTE 101) 
ระหวำ่งบรอนสนั อเวนวิ และซำนตำ โมนกิำ โบลวีำรด์ 

ตดิตอ่ ดำรลิ ฟอรด์, ผูอ้ ำนวยกำร, ผูป้ระสำนงำนโครงกำร 

กองสนัทนำกำรและสวนสำธำรณะนครลอสแองเจลสี 
 

โทรศพัท:์ 213-202-2682 

เลขทีก่รณี: 
มำตรำสว่น: 1” = 200’ 

 วนัท ี:่ 08-04-14 

ปรบัปรงุ: 

เห
น
อื

 


