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ผูค้า้ทีอ่ยู่ภายใตพ้ระราชบญัญตัอิาหารโฮมเมด (Homemade Food Act) 
ไม่อยู่ในขอบเขตของการอนุญาตนี ้

(หากคณอย่ภายใตพ้ระราชบญัญตัอิาหารโฮมเมด โปรดหยดทีต่รงนี ้และอย่ายืน่ใบสมคัรขอใบอนญาต 
  

กองคุม้ครองสุขภาพผูบ้รโิภค 
สํานักอนามยัสิง่แวดลอ้ม เทศบาลเมอืง ALBUQUERQUE 

ใบสมคัรขอใบอนุญาตประกอบกจิการอาหารในตลาด 
1 Civic Plaza NW, 3rd Floor, Room 3023, Albuquerque, NM 

87102 (505)768-2738 
 

ใบสมคัรทีไ่ม่สมบูรณจ์ะไม่ไดร้บัการดําเนินการ   
ใบอนุญาตใชไ้ม่ไดจ้นกว่าจะชาํระค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตรายปี (1 เมษายน – 31 มนีาคม): $50 
ใบอนุญาตชว่งปลายฤดูกาล (1 ตลุาคม - 31 มนีาคม): $30 

หากตอ้งการรบัใบอนุญาตรายปีภายในวนัที ่ 31 มนีาคม ใหย้ืน่คาํขอภายในวนัที ่ 15 มนีาคม 
ใบอนุญาตทีย่ืน่หลงัวนัที ่15 มนีาคม จะถงึกาํหนดอย่างน้อย 5 วนัทําการกอ่นเริม่ดาํเนินการ 

• จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกอ่นออกใบอนุญาตประกอบกจิการอาหารในตลาด 
หา้มผูค้า้เปิดทําการจนกวา่จะไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการอาหารในตลาด 

• ไม่สามารถถ่ายโอนใบอนุญาตประกอบกจิการอาหารในตลาดไดแ้ละใชไ้ดเ้ฉพาะทีต่ลาดภ
ายในเทศบาลเมอืงเท่านัน้. 

• จาํเป็นตอ้งม ีใบอนุญาตทีอ่อกโดยเทศบาลเมอืง ในการดําเนินการทีต่ลาดใดๆ 
แตไ่ม่ใชก่ารอนุมตัใิหเ้ขา้รว่มในตลาดใดตลาดหน่ึงโดยเฉพาะ 
การมสีว่นรว่มในตลาดใดตลาดหน่ึงขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูป้ระสานงานตลาดน้ันๆ 

สง่ใบสมคัรไปที ่กองคุม้ครองสุขภาพผูบ้รโิภค (Consumer Health Protection Division, “CHPD”) 
สาํนกัอนามยัสิง่แวดลอ้ม (Environmental Health Department) ผ่านทาง consumerhealth@cabq.gov 

หรอืดว้ยตนเองทีส่าํนกังานของเรา สามารถทําการชาํระเงนิทางออนไลนไ์ดห้ลงัจากไดร้บัใบแจง้หนี ้หรอืชาํระดว้ยตนเองผ่านเชค็ 
ธนาณัต ิหรอืเงนิสด (ตอ้งเป็นจาํนวนเงนิทีพ่อด)ี 

 

 

ขอ้มูลผูย้ืน่ขอ 

ชือ่เจา้ของ/ผูป้ระกอบการ: 

ชือ่สถานประกอบการ: 

ทีอ่ยู:่ เมอืง/รฐั/รหสัไปรษณีย:์ 

หมายเลขโทรศพัท:์ ทีอ่ยูอ่เีมล: 

หมายเลขโทรศพัทส์าํรอง: 
ผูร้บัผดิชอบ 

 
(กรณีทีไ่ม่ใชผู่ส้มคัร) 

บุคคลทีจ่ะดาํเนินการทีต่ลาดและรบัผดิชอบเร ือ่งความปลอดภยัของอาหาร 

ชือ่:  

ทีอ่ยู:่ เมอืง/รฐั/รหสัไปรษณีย:์ 

http://www.cabq.gov/environmentalhealth/food-safety)
mailto:consumerhealth@cabq.gov
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หมายเลขโทรศพัท:์ ทีอ่ยูอ่เีมล: 

หมายเลขโทรศพัทส์าํรอง: 

ขอ้มูลสถานทจีดัเตรยีมอาหาร 
(สถานทีจ่ดัเตรยีมและ/หรอืจดัเก็บอาหารก่อนและระหว่างการขายในตลาด) 

จาํเป็นตอ้งมสีถานทีจ่ดัเตรยีมอาหาร 
เวน้แตว่่าเมนูนัน้ประกอบดว้ยผลติผลทีย่งัไมผ่่านการตดัแตง่และยงัไม่ผ่านการแปรรูปเท่านัน้ 

จาํเป็นตอ้งมสีาํเนาใบอนุญาตของสถานทีจ่ดัเตรยีมอาหาร 
สถานทีจ่ดัเตรยีมอาหารจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสาํนกัอนามยัสิง่แวดลอ้มของเทศบาลเมอืง Albuquerque, 

สาํนกัสิง่แวดลอ้มของ New Mexico หรอืสาํนกังานอนามยัสิง่แวดลอ้มของ Bernalillo เคานต์ ี
จาํเป็นตอ้งมสีาํเนาสญัญาสาํหรบัสถานทีจ่ดัเตรยีมอาหาร 
เวน้แตค่ณุจะเป็นเจา้ของสญัญาสถานทีจ่ดัเตรยีมอาหารดว้ย 

ชือ่สถานทีจ่ดัเตรยีมอาหาร: 
ทีอ่ยู่: เมอืง/รฐั/รหสัไปรษณีย:์ 
หมายเลขโทรศพัท:์ ทีอ่ยู่อเีมล: 
หมายเลขโทรศพัทส์าํรอง: 

แบบสอบถาม 
1. คุณมใีบอนุญาตดา้นอาหารทีใ่ชง้านอยู่กบัสํานักอนามยัสิง่แวดลอ้มของเทศบาลเมอืง Albuquerque หรอืไม่ 

- ไม่ 
- ม:ี โปรดแนบสําเนาใบอนุญาตของสาํนักอนามยัสิง่แวดลอ้มทีใ่ชง้านอยู่ 

2. คุณเคยไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการอาหารในตลาดภายในชว่งสามปีทีผ่่านมาหรอืไม่ 
- ไม่ 
- เคย: โปรดระบุหมายเลขรหสัของสถานทีท่ีผ่่านมา: FA  

3. ธรุกจิของคุณจาํเป็นตอ้งจดทะเบยีนธรุกจิของเทศบาลเมอืง Albuquerque (ดูเทศบญัญตัขิองเทศบาลเมอืง §13-1-1 

ถงึ 13-1-10 ROA 1994) หรอืไม่ 
- ไม่: โปรดอธบิายว่าเหตุใดจงึไม่จาํเป็นตอ้งจดทะเบยีนธรุกจิ:   
- ใช:่ โปรดแนบสําเนาการจดทะเบยีนธรุกจิของคุณ 

4. จะมกีารจดัสง่อาหารทีอ่าจเป็นอนัตรายไปยงัตลาดหรอืไม่ 
- ไม่ 
- ใช:่ โปรดอธบิายว่าอาหารทีอ่าจเป็นอนัตรายจะถกูจดัเก็บไวท้ีอุ่ณหภมูทิีป่ลอดภยัระหว่างการขนส่งอย่างไร 

เอกสารแนบทีจ่าํเป็น 
1. สําเนาของเมนูฉบบัเต็มหากมรีายการเมนูเพิม่เตมิทีไ่ม่ไดร้ะบุไวด้า้นล่าง 
2. สําเนาใบอนุญาตของสถานทีจ่ดัเตรยีมอาหาร ถา้ม ี
3. สญัญาของสถานทีจ่ดัเตรยีมอาหาร ถา้ม ี
4. สําเนาการจดทะเบยีนธรุกจิกบัเทศบาลเมอืง Albuquerque ของคุณ ถา้ม ี
5. สําเนาใบอนุญาตของกองคุม้ครองสุขภาพผูบ้รโิภค สํานักอนามยัสิง่แวดลอ้มเทศบาลเมอืง Albuquerque 

ทีใ่ชง้านอยู่ซึง่ถอืโดยผูย้ืน่ขอ/สถานประกอบการ ถา้ม ี
รายการอาหารท ัง้หมดทีจ่ะขาย 
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การเพิม่รายการอาหารหลงัจากยืน่คาํขอจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากสาํนกัอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
การขายทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้ม: สตัวท์ีย่งัมชีวีติ อาหารทะเล หอย ซูช ิหรอืตน้ออ่น 

อาหารทีเ่ป็นเนือ้สตัวแ์บบดบิ: ตอ้งขายในบรรจภุณัฑเ์ดมิ ตอ้งขายแบบแชแ่ข็ง ตอ้งไดร้บัการรบัรองจาก USDA 
การควบคมุเวลาและอณุหภูมสิาํหรบัอาหารทีป่ลอดภยั: 

ตอ้งเตรยีมและบรรจทุีส่ถานทีจ่ดัเตรยีมอาหารและเสนอขายแยกเป็นรายมือ้ตา่งหาก 
*ผลติภณัฑท์ ัง้หมดจะตอ้งตดิฉลากอย่างถูกตอ้งและเกบ็รกัษาไวใ้นอณุหภูมทิีเ่หมาะสมระหว่างการขนสง่ 

การจดัแสดง และการบรกิาร/การขาย 
รายการอาหาร ตาํแหน่งในการ 

จดัเตรยีมอาหาร 
ขัน้ตอนในการทําอาหาร 

(เชน่ ทอด ย่าง อบ อุน่ใหร้อ้น) 
อณุหภูมขิองอาหารและ 

วธิกีารเกบ็รกัษา 
ตวัอยา่ง: ถัว่ชลิ ี  ปรงุบนเตาในบูธ 165oF หมอ้อบไอนํ้า 

    

    

    

รายการอาหาร ตาํแหน่งในการ 
จดัเตรยีมอาหาร 

ขัน้ตอนในการทําอาหาร 
(เชน่ ทอด ย่าง อบ อุน่ใหร้อ้น) 

อณุหภูมขิองอาหารและ 
วธิกีารเกบ็รกัษา 

    

    

    

    

    

    

คาํขอสาํหรบัการเปลีย่นแปลง 
ขา้พเจา้รอ้งขอใหม้กีารเปลีย่นแปลงตามเทศบญัญตัขิองผูค้า้อาหารในตลาด Albuquerque §9-6-7-9 

ขา้พเจา้รอ้งขอใหม้กีารเปลีย่นแปลงไปจากขอ้กาํหนดตอ่ไปนี:้ 
 
 

 

เหตผุลในการรอ้งขอการเปลีย่นแปลง: 
ขอ้กาํหนดนีส้รา้งภาระทางเศรษฐกจิทีเ่กนิควรตอ่ธรุกจิของขา้พเจา้ 
ขอ้กาํหนดนีส้รา้งความยากลําบากเกนิควรแกธ่รุกจิของขา้พเจา้ 

หลกัฐานสนบัสนุนสาํหรบัคาํรอ้งขอการเปลีย่นแปลง: 
(โปรดระบุคําอธบิายทีอ่ธบิายวา่เหตุใดขอ้กาํหนดจงึสรา้งภาระทางเศรษฐกจิหรอืความยากลาํบากทีเ่กนิควรหรอืทัง้สองอย่างใหก้บัธรุกจิข
องคณุ คําอธบิายนีจ้าํเป็นสาํหรบักองคุม้ครองสุขภาพผูบ้รโิภคเพือ่ประเมนิคาํขอของคุณ หากทําเคร ือ่งหมายทีช่อ่งการเปลีย่นแปลง 
และส่วนนีเ้วน้ว่างไว ้ใบสมคัรจะไม่สมบูรณ ์และกองคุม้ครองสขุภาพผูบ้รโิภคจะปฏเิสธการเปลีย่นแปลง)) 

โดยการลงนามดา้นล่างนี ้ขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองว่า: 
ขอ้มูลทัง้หมดทีอ่ยู่ในใบสมคัรนีถู้กตอ้ง 
ขา้พเจา้จะแจง้ให ้CHPD ทราบถงึการเปลีย่นแปลงขอ้มูลใดๆ ทีใ่หไ้ว ้
ขา้พเจา้จะปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทัง้หมดของเทศบญัญตัสิําหรบัผูค้า้อาหารในตลาดของ เทศบาลเมอืง Albuquerque §§ 9-6-7-1 
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et. seq. 
ROA 1994; 
ขา้พเจา้เขา้ใจว่า CHPD 
อาจกาํหนดขอ้กาํหนดเพิม่เตมิและอาจหา้มการขายหรอืการแจกจา่ยอาหารทีอ่าจเป็นอนัตรายบางส่วนหรอืทัง้หมดตามทีร่ะบุไวใ้น 
§§ 9-6-7-6(E)(2) ROA 1994 เพือ่ปกป้องผูบ้รโิภค 
ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทําความเขา้ใจพระราชบญัญตัอิาหารโฮมเมด §25-12-1 et seq. NMSA 1978 แลว้ 
ขา้พเจา้ไม่ไดจ้ดัเตรยีมหรอืขาย "รายการอาหารโฮมเมด" ตามทีก่าํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัดิา้นอาหารโฮมเมด 
และขา้พเจา้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตพ้ระราชบญัญตัดิา้นอาหารโฮมเมด 
“อาหารทีอ่าจเป็นอนัตราย” ทัง้หมดตามทีก่าํหนดไวใ้น §§ 9-6-1-1 ROA 1994 
ถูกจดัเตรยีมในสถานทีท่ีต่รงตามขอ้กาํหนดของ §§ 9-6-1-1 et seq ROA 1994 และ 
ขา้พเจา้มสีทิธิท์ีจ่ะอนุญาต และจะอนุญาตให ้CHPD 
เขา้ถงึสถานประกอบกจิการอาหารในตลาดทีม่ชี ือ่อยู่ดา้นบนและบนัทกึเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใช ้§§9-6-7-1 et seq. 
ROA 1994 

 
ชือ่ตวับรรจงของผูย้ืน่ขอ:   

ลายมอืชือ่ของผูย้ืน่ขอ:   

วนัที:่ 

ลายมอืชือ่ของหน่วยงานดา้นสขุภาพ:   

สาํหรบัเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ 
หมายเลขเชค็  การชาํระเงนิทางออนไลน์
 เงนิสด 

จาํนวนเงนิทีช่าํระ: $  วนัที:่    
     


	หากต้องการรับใบอนุญาตรายปีภายในวันที่ 31 มีนาคม ให้ยื่นคำขอภายในวันที่ 15 มีนาคม ใบอนุญาตที่ยื่นหลังวันที่ 15 มีนาคม จะถึงกำหนดอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนเริ่มดำเนินการ
	โดยการลงนามด้านล่างนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า:

	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_11: 
	fill_10: 
	fill_4: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_3_2: 
	fill_5_2: 
	fill_4_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_11_2: 
	fill_10_2: 
	fill_1: 
	fill_2_2: 
	fill_35: 
	fill_2_3: 
	fill_3_3: 
	fill_4_3: 
	fill_5_3: 
	fill_6_3: 
	undefined: 
	fill_7_3: 
	fill_8_3: 
	fill_9_3: 
	Row1: 
	fill_11_3: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_36: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_1_2: 
	fill_8_4: 
	fill_9_4: 
	fill_10_3: 
	fill_11_4: 
	fill_1_3: 
	fill_2_4: 
	fill_3_4: 
	fill_4_4: 
	fill_7_4: 
	fill_5_4: 
	fill_6_4: 


