
ใบอนุญาตนีไ้ม่ครอบคลุมผูจ้าํหน่ายทีเ่ขา้ข่ายตามพระราชบญัญตัอิาหารโฮมเมด 
(Homemade Food Act) 

(หากคณุเขา้ขา่ยตามพระราชบญัญตัอิาหารโฮมเมด 
ใ ไ ใ  

  

เมอืง ALBUQUERQUE กรมอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
กองงานคุม้ครองสุขภาพผูบ้รโิภค 

เอกสารขอใบอนุญาตจาํหน่ายอาหารปลกี
ช ัว่คราว 

1 Civic Plaza NW, 3rd Floor, Room 3023, 
Albuquerque, NM 87102 (505)768-2738 

 

เอกสารทีก่รอกไม่ครบถว้นจะไม่ไดร้บัการพจิารณา
 ใบอนุญาตจะยงัใชไ้ม่ไดจ้นกว่าจะชาํระค่าธรรมเนียมจํานว
น $50 ใหเ้รยีบรอ้ย 

 

จะตอ้งยืน่เอกสารกอ่นเริม่งานกจิกรรมอย่างน้อยหน่ึงสปัดาห ์

จะตอ้งชาํระเงนิค่าธรรมเนียมจาํนวน $50 กอ่นการออกใบอนุญาตจาํหน่ายอาหารปลกีช ัว่คราว 
ผูจ้าํหน่ายจะตอ้งไม่เปิดดําเนินการธรุกจิกอ่นชาํระค่าธรรมเนียมและไดร้บัใบอนุญาต 
ใบอนุญาตจาํหน่ายอาหารปลกีช ัว่คราวไม่สามารถถา่ยโอนสทิธิใ์หก้นัและใชไ้ดก้บัสถานทีเ่พยีงแห่งเดยีวเท่าน้ัน 
จาํเป็นตอ้งมใีบอนุญาตทีท่างเทศบาลเมอืงออกใหจ้งึจะดาํเนินกจิการในทีจ่ดังานกจิกรรมได ้
แต่ใบอนุญาตนีไ้มถ่อืเป็นการรบัรองในการเขา้รว่มงานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะ การเขา้รว่มงานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะ 
จะขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของผูป้ระสานการจดังานกจิกรรม 

โปรดยืน่เอกสารใหก้รมอนามยัสิง่แวดลอ้ม (Environmental Health Department) กองงานคุม้ครองสุขภาพผูบ้รโิภค 
(Consumer Health Protection Division, “CHPD”) ผา่นทาง consumerhealth@cabq.gov 
หรอืยืน่ดว้ยตวัเองทีส่าํนกังานของเรา สามารถชาํระเงนิทางออนไลนไ์ดห้ลงัจากไดร้บัใบเรยีกเก็บเงนิ หรอืดว้ยตวัเองเป็นเชค็ 
ธนาณัต ิหรอืเงนิสด (ตอ้งเตรยีมเงนิใหพ้อด)ี 

 

 
 

ขอ้มูลผูย้ืน่ขออนุญาต 

ชือ่เจา้ของกจิการ/ชือ่ผูด้ําเนินกจิการ: 

ชือ่รา้น: 

ทีอ่ยู่ถาวร: เมอืง/รฐั/รหสัไปรษณีย:์ 

ชือ่งานกจิกรรม: ผูจ้ดังานกจิกรรม: 

วนัเร ิม่งานกจิกรรม: วนัสิน้สุดงานกจิกรรม: 
(ใบอนุญาตใหจ้าํหน่ายอาหารปลกีช ัว่คราวจะใชไ้ดน้าน 7 วนั ณ สถานทีท่ีก่าํหนดตายตวัหน่ึงแห่ง มฉิะน้ัน 
จะตอ้งยืน่คาํรอ้งขออนุญาตนอกเหนือขอ้กาํหนด) 

ทีอ่ยู่ของสถานทีจ่ดังานกจิกรรม: 

หมายเลขโทรศพัทข์องผูย้ืน่ขออนุญาต: อเีมลของผูย้ืน่ขออนุญาต: 

หมายเลขโทรศพัทส์าํรอง: 
บุคคลผูร้บัผดิชอบ 

(หากเป็นคนอืน่ทีไ่ม่ใชผู่ย้ืน่ขออนุญาต) 

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


บุคคลทีจ่ะอยู่ประจาํสถานทีจ่ดังานและรบัผดิชอบความปลอดภยัของอาหาร 

ชือ่: 
 

ทีอ่ยู่: เมอืง/รฐั/รหสัไปรษณีย:์ 

หมายเลขโทรศพัท:์ อเีมล: 

หมายเลขโทรศพัทส์าํรอง: 

ขอ้มูลเกีย่วกบัรา้นขายอาหาร (COMMISSARY) 
การทําผลติภณัฑข์ายปลกีท ัง้หมดจะตอ้งดาํเนินการดว้ยรา้นขายอาหารแบบ Commissary  

โดยจะตอ้งมสีาํเนาใบอนุญาตของรา้นขายอาหารนัน้ๆ 
รวมถงึตอ้งมสีาํเนาขอ้ตกลงกบัรา้นขายอาหารดว้ย เวน้แตค่ณุจะเป็นเจา้ของรา้นขายอาหารดงักล่าวเอง 

ชือ่รา้นขายอาหาร: 
ทีอ่ยู่: เมอืง/รฐั/รหสัไปรษณีย:์ 
หมายเลขโทรศพัท:์ อเีมล: 
หมายเลขโทรศพัทส์าํรอง: 

แบบสอบถาม 
1. คุณถอืใบอนุญาตดา้นสุขอนามยัทีย่งัไม่หมดอายุของกรมอนามยัสิง่แวดลอ้มประจาํเมอืงแอลบูเคอรค์อียู่หรอืไม่  

ไม่ 
ใช:่ โปรดแนบสําเนาใบอนุญาตของกรมอนามยัสิง่แวดลอ้มทีย่งัไม่หมดอายุ 

2. คุณมซีงิกป์ระเภทใดสําหรบัใชใ้นการลา้งมอื ซงิกแ์บบต่อท่อนํ้าประปา  
มนํี้ารอ้นใหใ้ชห้รอืไม่ ม ี          ไม่ม ี
ภาชนะแบบปล่อยนํ้าไหลออกตามแรงโนม้ถ่วง มนํี้ารอ้นใหใ้ชห้รอืไม่ ม ี ไม่ม ี

3. จะมกีารลา้งและฆ่าเช ือ้อุปกรณทํ์าครวัหรอืไม่ 
ม ีฉันมซีงิกแ์บบสามตอน ไม่ม ี
ฉันจะใชอุ้ปกรณทํ์าครวัแบบใชแ้ลว้ทิง้ 

4. จะมกีารขนส่งอาหารทีอ่าจเป็นอนัตรายเขา้มาในงานหรอืไม่ 
ไม่ม ี
ม:ี โปรดอธบิายวธิเีก็บอาหารทีอ่าจเป็นอนัตรายในอุณหภมูทิีป่ลอดภยัระหว่างขนส่ง 

เอกสารแนบทีจ่าํเป็น 
1. สําเนาเมนูทัง้ฉบบั 
2. สําเนาใบอนุญาตของรา้นขายอาหาร หากม ี
3. ขอ้ตกลงกบักบัรา้นขายอาหาร หากม ี
4. สําเนาการจดทะเบยีนธรุกจิของเมอืงแอลบูเคอรค์ ีหากม ี
5. สําเนาใบอนุญาตใหจ้าํหน่ายไขข่อง NMDA หากม ี
6. สําเนาป้ายของ USDA หากม ี
7. สําเนาใบอนุญาตทีย่งัไม่หมดอายุของกรมอนามยัสิง่แวดลอ้ม กองงานคุม้ครองสุขภาพผูบ้รโิภคประจาํเมอืงแอลบูเคอรค์ ีหากม ี

รายการอาหารท ัง้หมดทีจ่ะจาํหน่าย 



☐ 
☐ 

☐ ☐ ☐ 
☐ ☐ ☐ 

☐ 
☐ 

☐ 
☐ 

รายการหา้มจาํหน่าย: อาหารทีม่กีญัชา ซูช ิอาหารทะเลดบิ ถ ัว่งอก 
และผลติภณัฑจ์ากนมทีไ่มผ่่านการพาสเจอไรส ์

ผูผ้ลติไข่ ตวัแทนจาํหน่าย หรอืผูค้า้ปลกี จะตอ้งใหส้าํเนาใบอนุญาตจาํหน่ายไข่ของ NMDA ของตน 
เนือ้สตัวจ์ะตอ้งผ่านการตรวจจาก USDA และจาํหน่ายในรูปแบบแชแ่ข็งรวมทัง้อยู่ในบรรจภุณัฑด์ ัง้เดมิ 

ผูย้ืน่ขออนุญาตจะตอ้งแสดงตวัอย่างป้าย USDA 
การควบคมุเวลาและอณุหภูมเิพือ่ความปลอดภยัของอาหาร: ตอ้งประกอบและนําใสบ่รรจภุณัฑ ์ณ 

รา้นขายอาหารและวางจาํหน่ายในลกัษณะเป็นเสริฟ์แยกกนั 
ผลติภณัฑท์ ัง้หมดจะตอ้งตดิฉลากอย่างถูกตอ้งและเกบ็ในอณุหภูมทิีเ่หมาะสมระหว่าง 

การขนสง่ การวางจาํหน่าย และการใหบ้รกิาร/ขาย 
รายการอาหาร อณุหภูมขิองอาหารและวธิกีารเกบ็ 
ตวัอยา่ง: ไอศกรมี ในตูแ้ชแ่ข็งเคลือ่นทีท่ีอุ่ณหภมู ิ0oF 

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

คาํรอ้งขอการอนุญาตนอกเหนือ
ขอ้กาํหนด 

ฉันรอ้งขอใหม้กีารอนุญาตนอกเหนือขอ้กาํหนดของบทบญัญตัวิ่าดว้ยผูค้า้ปลกี ตลาดเนือ้สตัว ์และผูค้า้ส่ง (Retailers, Meat 

Markets, and Wholesalers Ordinance § 9-6-2 et. seq.) ต่อไปนี:้ 
 
 

 

เหตผุลทีร่อ้งขอใหม้กีารอนุญาตนอกเหนือขอ้กาํหนด: 
ขอ้กาํหนดนีทํ้าใหเ้กดิภาระทางการเงนิทีเ่กนิควรกบัธรุกจิของฉัน 
ขอ้กาํหนดนีทํ้าใหเ้กดิอุปสรรคทีเ่กนิควรกบัธรุกจิของฉัน 

หลกัฐานสนบัสนุนคาํรอ้งขอใหม้กีารอนุญาตนอกเหนือขอ้กาํหนด: 
(โปรดอธบิายเหตุผลทีข่อ้กาํหนดดงักล่าวทําใหเ้กดิภาระทางการเงนิทีเ่กนิควร หรอือุปสรรค หรอืทัง้สองอย่างตอ่ธรุกจิของคุณ 
กองงานคุม้ครองสุขภาพผูบ้รโิภคจะตอ้งใชค้ําอธบิายนีใ้นการประเมนิคํารอ้งขอของคณุ 
หากทําเคร ือ่งหมายในชอ่งการอนุญาตนอกเหนือขอ้กาํหนดแต่เวน้ว่างสว่นนีไ้ว ้
จะถอืวา่เอกสารนีไ้ม่สมบูรณแ์ละกองงานคุม้ครองสุขภาพผูบ้รโิภคจะไม่ใหอ้นุญาตนอกเหนือขอ้กาํหนด) 

เมือ่เซน็ชือ่ดา้นล่าง หมายความวา่ขา้พเจา้ยนืยนัและขอรบัรองว่า: 
ขอ้มูลทัง้หมดทีอ่ยู่ในเอกสารฉบบันีถู้กตอ้ง 
ขา้พเจา้จะแจง้ให ้CHPD ทราบหากขอ้มูลเหล่านีม้กีารเปลีย่นแปลง 
ขา้พเจา้จะปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทัง้หมดในบทบญัญตัวิา่ดว้ยผูค้า้ปลกี ตลาดเนือ้สตัว ์และผูค้า้สง่ (Retailers, Meat Markets, 



______
_ 

 

สาํหรบัเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ 
เชค็#  การชาํระเงนิออนไลน ์เงนิสด 

จาํนวนเงนิทีช่าํระ: $  วนัที:่    
เจา้พนักงานของ EHD:    

and Wholesalers Ordinance §§ 9- 6-2-1 et. seq. ROA 1994) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการตัง้รา้นจาํหน่ายอาหารช ัว่คราว 
ขา้พเจา้เขา้ใจว่าบทบญัญตัวิ่าดว้ยผูค้า้ปลกี ตลาดเนือ้สตัว ์และผูค้า้ส่งของเมอืงอารบู์เคอรค์ ี(City of Albuquerque Retailers, 

Meat Markets and Wholesalers ordinance) มาตราที ่§ 9-6-2-4 
จาํกดัใหม้กีารดําเนินกจิการภายใตใ้บอนุญาตนีใ้นสถานทีท่ีก่าํหนดตายตวัโดยมรีะยะเวลาไม่เกนิเจ็ดวนัเท่าน้ัน 

ขา้พเจา้เขา้ใจว่าหากตอ้งการขอรบัการอนุญาตนอกเหนือขอ้กาํหนด 
ขา้พเจา้จะตอ้งรอ้งขอใหม้กีารอนุญาตนอกเหนือขอ้กาํหนดตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา § 9-6-2-18 ของบทบญัญตัวิา่ดว้ยผูค้า้ปลกี 
ตลาดเนือ้สตัว ์และผูค้า้สง่ (Retailers, Meat Market, and Wholesalers Ordinance) 

ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทําความเขา้ใจพระราชบญัญตัอิาหารโฮมเมด (Homemade Food Act §25-12-1 et seq. NMSA 1978) 
แลว้ ขา้พเจา้ไม่ไดป้ระกอบหรอืจาํหน่าย 

"อาหารทีทํ่าเองในครวัเรอืน" ตามทีนิ่ยามไวใ้นพระราชบญัญตัดิงักล่าว 
และเป็นผูจ้าํหน่ายทีเ่ขา้ขา่ยตามพระราชบญัญตัอิาหารโฮมเมดแต่อย่างใด  

"อาหารทีอ่าจเป็นอนัตราย" ทัง้หมดตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น §§ 9-6-2-1 ROA 1994 
ไดร้บัการประกอบในสถานประกอบการทีต่รงตามขอ้กาํหนดของ §§ 9-6-2-1 et seq ROA 1994 และ 

ขา้พเจา้มสีทิธิอ์นุญาตและจะอนุญาตให ้CHPD เขา้มาทีจ่ดุจาํหน่ายอาหารซึง่มชี ือ่ดงัทีก่ลา่วขา้งตน้ 
และอนุญาตใหทํ้าการบนัทกึเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมาย §§9-6-2-1 et seq. ROA 1994 

 
ชือ่ตวับรรจงของผูย้ืน่ขออนุญาต: 

ลายเซน็ของผูย้ืน่ขออนุญาต: 

วนัที:่   

ลายเซน็ของเจา้หนา้ทีส่าธารณสุข:   
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