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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

 

 

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

ກມົຄຸ ຸ້ມຄອງທຸລະກດິການທ່ອງທ່ຽວ 

 

 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 
 

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 
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ຂໍ ຸ້ມູນຜູ ຸ້ຂໍສະໝກັ ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

 

ຊ ່ : 
…………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

ທີ່ ຢູ່/ທີ່ ຕັ ຸ້ງ:  

…………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

ຂໍ ຸ້ມູນຜູ ຸ້ຕດິຕໍ່ ປະສານງານ 

ຊ ່  ແລະ ຕໍາແໜ່ງ  

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

ເບໂີທລະສບັ/ WhatApp/ Email 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

ຂ ຸ້າພະເຈົ ຸ້າຂໍຢັຸ້ງຢ ນວ່າທຸກໆຂໍ ຸ້ມນູໃນເອກະສານສະບບັນີ ຸ້ເປັນຄວາມຈງິ ແລະ ເປັນຂໍ ຸ້ມູນປັດຈບຸນັ. ຂ ຸ້າພະເຈົ ຸ້າຈະປະຕບິດັການປະ
ເມນີຕນົເອງ ແລະ ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັຕາມຂັ ຸ້ນຕອນການປະເມນີ, ການອອກໃບຢັຸ້ງຢ ນ ແລະ ການມອບຮບັລາງວນັທີ່ ກໍານດົຢູ່ໃນ
ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ. 

ວນັທ/ີເດ ອນ/ປີ……………………..  

ຊ ່  ແລະ ລາຍເຊນັຜູ ຸ້ຍ ່ ນສະໝກັ 
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 ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ  

ຂດີ (✓)  

2 ສະຖານທີ່  ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

2.1   ທີ່ ຕັ ຸ້ງ 
2.1.1 ສະປາຕັ ຸ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ເຂົ ຸ້າເຖງິໄດ ຸ້ສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ບ່ໍເປັນອນັຕະລາຍຕໍ່ ສຸຂະພາບ.   

2.1.2 ຖຸ້າສະປາຕັ ຸ້ງຢູ່ໃນອາຄານດຽວກນັກບັທຸລະກດິປະເພດອ ່ ນໆ. ສະຖານທີ່ ຕັ ຸ້ງສະປາມຂີອບເຂດ
ທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ກດິຈະກໍາຂອງທຸລະກດິອ ່ ນບ່ໍມາຫຍຸ ຸ້ງກ່ຽວການບໍລກິານສະປາ. 

  

2.1.3 ພ ຸ້ນທີ່ ບໍລກິານ-ໃນກໍລະນທີີ່ ສະປາໃຫ ຸ້ບໍລກິານທີ່ ຫຼາກຫຼາຍໃນສະຖານທີ່ ແຫ່ງດຽວກນັໄດ ຸ້
ແຍກພ ຸ້ນທີ່ ບໍລກິານແຕ່ລະປະເພດອອກຈາກກນັຢ່າງຊດັເຈນ ແລະ ມພີ ຸ້ນທີ່ ບໍລກິານທີ່  
ເໝາະສມົກບັປະເພດຂອງບໍລກິານນັ ຸ້ນໆ. 

  

2.1.4 ສະຖານບໍລກິານສະປາມຮູີບແບບສອດຄ່ອງກບັອາຄານທຸ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວ ຂ ຸ້ອງ
ກບັທຸລະກດິສະປາ 

  

2.2 ບ່ອນຮບັຮອງລູກຄ ຸ້າ 
2.2.1 ພ ຸ້ນທີ່ ຮບັຮອງລູກຄ ຸ້າຢູ່ແຍກອອກຈາກພ ຸ້ນທີ່ ບໍລກິານຢ່າງຊດັເຈນ.   

2.2.2 ພ ຸ້ນທີ່ ຮບັຮອງລູກຄ ຸ້າມຈີາໍນວນຕັ່ ງນັ່ ງພຽງພໍກບັລູກຄ ຸ້າໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ມຜູີ ຸ້ມາໃຊ ຸ້ບໍລກິານຫຼາຍ
ທີ່ ສຸດ. 

  

2.3 ພ ຸ້ນທີ່ ໃຫ ຸ້ບໍລກິານ 

2.3.1 ພ ຸ້ນທີ່ ໃຫ ຸ້ບໍລກິານເປັນພ ຸ້ນທີ່ ທີ່ ໃຫ ຸ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕວົແກ່ລູກຄ ຸ້າໃນລະດບັທີ່ ເໝາະສມົ ບ່ໍໃຫ ຸ້
ຢູ່ໃນທີ່ ລບັຕາຄນົ ຫຼ  ມປີະຕູທີ່ ສາມາດລ໋ອກໄດ ຸ້. 

  

2.4 ຄວາມສະອາດ 

 ພ ຸ້ນທີ່ ທັ ຸ້ງໝດົຂອງສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາ, ທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ບ່ໍວ່າຈະເປັນພ ຸ້ນທີ່

ສໍາລບັພະນກັງານ ຫຼ  ສໍາລບັລູກຄ ຸ້າໄດ ຸ້ຮບັການດູແລໃຫຸ້ສະອາດ, ຖ ກສຸຂະລກັສະນະ ແລະ 
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ ຸ້ອຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. 

  

2.5 ການກໍ່ ສ ຸ້າງ 
 ອາຄານທີ່ ສະປາຕັ ຸ້ງຢູ່ກໍ່ ສ ຸ້າງດ ຸ້ວຍວດັສະດຸທີ່ ແຂງແຮງ, ທນົທານ ແລະ ບ່ໍຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ບ່ໍຖ ກສຸ

ຂະລກັສະນະ ຫຼ  ເຊ ່ ອມໂຊມ. 

  

2.6 ພ ຸ້ນທີ່ ປຽກ 

 ພ ຸ້ນທີ່ ສ່ວນທີ່ ປຽກທີ່ ມກີານໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າ ສໍາລບັການໃຫຸ້ບໍລກິານຄວນເຮດັຈາກວດັສະດຸກນັມ ່ ນລົ ຸ້ມ 
ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດໄດ ຸ້ງ່າຍດາຍ. 

  

2.7 ຄວາມປອດໄພ 
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 , ສະຖານບໍລກິານສະປາມປີຸ້າຍບອກຢ່າງຊດັເຈນ, ມຜີງັອາຄານ, ມທີາງອອກສຸກເສນີ, ລະບບົ
ໄຟສໍາຮອງສຸກເສນີ, ອຸປະກອນກວດຈບັຄວນັ, ອຸປະກອນດບັເພງີ ແລະ ສນັຍານເຕ ອນອກັຄີ
ໄພ. 

  

2.8 ແສງສະຫວ່າງ 
 ພ ຸ້ນທີ່ ທຸກແຫ່ງຂອງສະຖານບໍລກິານສະປາມແີສງສະຫວ່າງທີ່ ເໝາະສມົ.   

2.9 ການລະບາຍອາກາດ   

 ພ ຸ້ນທີ່ ໃຫ ຸ້ບໍລກິານສະປາມກີານລະບາຍອາກາດທີ່ ດ.ີ   

2.10 ການຈດັການຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ (ສິ່ ງເສດເຫລ ອ)   

 ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາມກີານຈດັການຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ (ສິ່ ງເສດເຫລ ອ) ແລະ ນໍ ຸ້າເປ ຸ້ອນທີ່ ໃຊ ຸ້ແລ ຸ້ວ
ຢ່າງຖ ກຕາມສຸຂະນາໄມ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ຕໍ່ ສະພາບແວດລ ຸ້ອມ. 

  

2.11 ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລບັລູກຄ ຸ້າ   

 ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາມຫີ ຸ້ອງນໍ ຸ້າ, ຫຸ້ອງສຸຂາ, ອ່າງລ ຸ້າງມ ທີ່ ສະອາດ, ມຈີາໍນວນພຽງພໍ. ຫາກ
ມຫີ ຸ້ອງປ່ຽນເຄ ່ ອງໃຫ ຸ້ລຸກຄ ຸ້າແຍກຫຸ້ອງສໍາລບັຜູ ຸ້ຊາຍ ແລະ ຜູ ຸ້ຍງິ. 

  

2.12  ການຕບົແຕ່ງ   

 ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາຕບົແຕ່ງໂດຍບ່ໍໃຊ ຸ້ຮູບແບບທີ່ ສ ຸ້າງຄວາມຂຸ່ນເຄ ອງ ຫຼ  ຝ່າຝ ນຮດີຄອງ
ປະເພນທີາງສງັຄມົ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ສລິະທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດ. 

  

2.13 ດນົຕ ີ   

 ຫາກມກີານຫຼີ ຸ້ນດນົຕ,ີ ສຽງຂອງດນົຕຢູ່ີໃນລະດບັທີ່ ບ່ໍດງັເກນີໄປຈນົລບົກວນຜູ ຸ້ອ ່ ນ, ຄວນເບິ່ ງ
ຕາມຄວາມເໝາະສມົກບັການໃຊ ຸ້ສອຍພ ຸ້ນທີ່ ບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ. 

  

2.14 ເຄ ່ ອງເຟີນເິຈ ີ   

 ເຄ ່ ອງເຟີນເິຈທີີ່ ນໍາມາໃຫ ຸ້ລູກຄ ຸ້າໃຊ ຸ້ໃຫ ຸ້ຄວາມຄວາມສະດວກສະບາຍ, ໃຊ ຸ້ງານໄດ ຸ້ເໝາະສມົ 
ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບດ.ີ 

  

2.15 ການເຂົ ຸ້າເຖງິ   

 ຜູ ຸ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຜູ ຸ້ພກິານສາມາດເຂົ ຸ້າເຖງິສະຖານບໍລກິານສະປາໄດ ຸ້ ໂດຍສະດວກ  ດ.ີ   

2.16 ພ ຸ້ນທີ່ ດ ຸ້ານຫລງັຂອງຮ ຸ້ານ   

 ສະຖານທີ່ ບໍລກິານມພີ ຸ້ນທີ່ ສໍານກັງານດ ຸ້ານຫຼງັທີ່່ ເໝາະສມົສໍາລບັໃຫ ຸ້ພະນກັງານ (ພກັຜ່ອນ 
ແລະ ກນິຂ ຸ້າວ) ພ ຸ້ນທີ່ ຈດັເກບັອາຫານນ ຸ້ອຍໆ ແລະ ພ ຸ້ນທີ່ ສໍາລບັຝ່າຍບໍລຫິານຈດັການ. 

  

3 ການບໍລກິານ Yes No 

3.1 ເວລາດໍາເນນີງານ   
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 ໃຫຸ້ບໍລກິານສະປາສະເພາະໃນເວລາເຮດັວຽກ ແລະ ໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາເທົ່ ານັ ຸ້ນ ໂດຍ
ເປັນໄປຕາມລະບຽບໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິສະປາ. 

  

3.2 ການໃຫຸ້ຄໍາປຶກສາ   

 ລູກຄ ຸ້າໄດ ຸ້ຮບັຄໍາປຶກສາກ່ຽວກບັການບໍລກິານທີ່ ຕ ຸ້ອງການກ່ອນເຂົ ຸ້າຮບັບໍລກິານສະປາ, ພ ຸ້ອມ
ທງັໃຫ ຸ້ຄໍາປຶກສາຫຼງັຈາກຮບັບໍລກິານແລ ຸ້ວ. 

  

3.3 ລາຍການບໍລກິານ   

 ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາສະແດງລາຍການການບໍລກິານສະປາທີ່ ຊດັເຈນ (ລວມມ ີການ
ບໍລກິານສະປາໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, ມລີາຍລະອຽດກ່ຽວກບັລາຄາ, ໄລຍະເວລາທີ່ ໃຊ ຸ້ໃນ
ການບໍາບດັດູແລ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງສະປາໃນເລ ່ ອງການຫຸຼດລາຄາ ຫຼ  ໄດຮບັເງນິຖຸ້າມ)ີ. 

  

3.4 ລະບຽບການໃຫ ຸ້ບໍລກິານ   

 ການບໍາບດັດູແລ ແລະ ໃຫ ຸ້ບໍລກິານທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມລະບຽບການໃຫຸ້ບໍລກິານຕາມ
ມາດຕະຖານຂອງທຸລະກດິການບໍລກິານສະປາ.  

  

3.5 ລະບຽບສໍາລບັການສ ຸ້າງບໍລກິານແບບໃໝ່   

 ການບໍລກິານແບບໃໝ່ໄດ ຸ້ຮບັການອອກແບບ ແລະ ໃຫ ຸ້ບໍລກິານຢ່າງມຄຸີນນະພາບເປັນມ 
ອາຊບີໃນລະດບັທີ່ ກໍານດົ ແລະ ຕ ຸ້ອງສອດຄ່ອງກບັເອກະສານລະບຽບທີ່ ບໍລສິດັສ ຸ້າງໄວ ຸ້. ຜູ ຸ້ບໍ
ລ ິຫານລະດບັສູງຕ ຸ້ອງໃຫ ຸ້ຄວາມເຫນັດກ່ີອນຈະນໍາເອາົການບໍລກິານໃໝ່ໄປໃຊ ຸ້ກບັລູກຄ ຸ້າ. 

  

3.6 ການບໍລກິານສະປາ   

3.6.1 ການນວດ - ມບໍີລກິານນວດເພ ່ ອຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍ, ໃບໜຸ້າ ຫຼ  ພ ຸ້ນຕນີ.  ອາດມກີານນວດ 
ຫຼ  ການບໍາບດັເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັຮ່າງກາຍ, ໃບໜຸ້າ ຫຼ  ພ ຸ້ນຕນີ ເພ ່ ອປະໂຫຍດຕໍ່ ສຸຂະພາບອ ່ ນໆ
ເຊັ່ ນກນັ. 

  

3.6.2 ການໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າເພ ່ ອການບໍາບດັ - ຮ ຸ້ານສະປາມກີານບໍາບດັດ ຸ້ວຍນໍ ຸ້າເພ ່ ອປະໂຫຍດດ ຸ້ານສຸຂະພາບ
ຢ່າງໜຸ້ອຍສອງລາຍການ. ການໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າເພ ່ ອການບໍາບດັໄດ ຸ້ແກ່ການນໍາໃຊ ຸ້ ຫຼ  ອາບນໍ ຸ້າແຮ່, ການ
ລອຍຕວົ, ການແຊ່ຕວົໃນສະ, ການແຊ່ໂຕໃນນໍ ຸ້າ, ການອາບນໍ ຸ້າຝັກບວົເພ ່ ອສຸຂະພາບ ຫຼ    
ການອາບນໍ ຸ້າ - ແຊ່ຮ່າງກາຍທງັໝດົ ຫຼ  ບາງສ່ວນໃຫຸ້ຈມົລງົໃນສານລະລາຍທີ່ ມສ່ີວນປະສມົ
ຂອງສະໝຸນໄພ, ສານມກີິ່ ນຫອມ, ແຮ່ທາດ, ຂີ ຸ້ຕມົ ຫຼ  ສທໍີາມະຊາດ (chromotherapy) 

  

3.6.3 ການຂດັ ແລະ ພນັຫ່ໍຮ່າງກາຍ - ອາດນໍາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຊັ່ ນ: ສະໝຸນໄພ, ອາຫານ
, ແຮ່ທາດ ຫຼ  ຂີ ຸ້ຕມົມາໃຊ ຸ້ເພ ່ ອຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍ, ບໍາລຸງຄວາມງາມ, ກໍາຈດັສານພດິ ຫຼ  ເພ ່ ອ
ປະໂຫຍດອ ່ ນ. 

  

3.6.4 ການອອກກໍາລງັກາຍ - ການເຄ ່ ອນໄຫວຮ່າງກາຍດ ຸ້ວຍຕວົເອງ ຫຼ  ດຸ້ວຍອຸປະກອນຕ່າງໆເພ ່ ຶອຶ
ປະໂຫຍດໃນການດູແລ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ. 
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3.6.5 ພະລງັທໍາມະຊາດບໍາບດັ- ການຄວບຄຸມ ຫລ  ປົດປ່ອຍກະແສພະລງັງານໃນຮ່າງກາຍ ແລະ 
ຈດິໃຈເພ ່ ອຊ່ວຍໃຫຸ້ຜ່ອນຄາຍ ການບໍາບດັນີ ຸ້ແມ່ນຂຶ ຸ້ນກບັການຍອມຮບັໃນຄວາມເຊ ່ ອແບບ
ດັ່ ງເດມີ ແລະ ຕາມເຫດຜນົທາງວທິະຍາສາດ 

  

3.6.6 ໂປຣແກຣມບໍາບດັດ ຸ້ວຍວທິທີາງໂພສະນາການ - ການຮບັປະທານສະໝຸນໄພ ຫຼ  ອາຫານທີ່

ເປັນຂອງແຂງ, ຂອງແຫຼວຫຼ ສານສະກດັ ທີ່ ດບິຫຼ ປຸງແຕ່ງສຸກແລ ຸ້ວເພ ່ ອຊ່ວຍໃຫຸ້ມສຸີຂະພາບທີ່

ດ.ີ 

  

3.6.7 ໂປຣແກຣມບໍາບດັດ ຸ້ວຍວທິກີານຄວບຄຸມອາຫານ - ການຮບັປະທານສະໝຸນໄພ ຫຼ  ອາຫານ
ທີ່ ເປັນຂອງແຂງ, ຂອງແຫຼວ ຫຼ  ສານສະກດັ ທີ່ ດບິ ຫຼ  ປຸງສຸກແລ ຸ້ວທີ່ ສະປາຈດັໃຫ ຸ້ເພ ່ ອຄວບ
ຄຸມນໍ ຸ້າໜກັ. 

  

3.6.8 ການນວດຫຼ ບໍາບດັແບບດັ ຸ້ງເດມີ - ການນວດຫຼ ບໍາບດັດູແລທີ່ ປະຕບິດັມາແຕ່ດັ ຸ້ງເດມີ ອາດມ ີ

ຫລ  ບ່ໍມເີຫດຜນົທາງວທິະຍາສາດມາຮອງຮບັກໍ່ ໄດ ຸ້ ແຕ່ມຄີວາມເຊ ່ ອຂອງຄນົໃນທຸ້ອງຖິ່ ນ ຫຼ  
ຄນົພ ຸ້ນເມ ອງສະໜບັສະໜນູວ່າມປີະໂຫຍດຕໍ່ ສຸຂະພາບຕ ຸ້ອງເປັນການນວດ/ບໍາບດັທີ່ ເປັນ
ມລໍະດກົຕກົທອດມາຈາກຄນົຮຸ່ນກ່ອນ. 

  

3.6.9 ການບໍາບດັເພ ່ ອຄວາມງາມ - ການບໍາບດັເພ ່ ອຄວາມງາມທີ່ ໃຊ ຸ້ຜະລດິະພນັຈາກທໍາມະຊາດ ຫຼ  
ທີ່ ຜະລດິຂ ຸ້ນ. 

  

3.6.10 ການບໍາບດັຢ່າງອ ່ ນ - ການບໍາບດັໃດໆ ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຍອມຮບັກນັຕາມຄວາມເຊ ່ ອທາງ
ວດັທະນະທໍາວ່າມປີະໂຫຍດຕໍ່ ສຸຂະພາບ, ເປັນການບໍາບດັທີ່ ມລີະບຸໄວ ຸ້ໃນສ່ວນອ ່ ນຂອງ
ມາດຕະຖານສະບບັນີ ຸ້. 

  

3.7 ການບໍາບດັແບບດັ ຸ້ງເດມີ ແລະ ແບບທີ່ ມຢູ່ີໃນວດັທະນະທໍາ    

 ການບໍາບດັແບບດັ ຸ້ງເດມີ ແລະ ແບບທີ່ ມຢູ່ີໃນວດັທະນະທໍາທຸກປະເທດຈະຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ຮບັຄວາມ
ເຄາົລບົຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ ແລະ ຈະຕ ຸ້ອງບ່ໍມກີານແກ ຸ້ໄຂ ຫຼ  ດດັແປງໃດໆທີ່ ເປັນຫຼກັໂດຍບ່ໍໄດ ຸ້
ປຶກສາກບັຄນົໃນທຸ້ອງຖິ່ ນ ຫຼ  ຄນົພ ຸ້ນເມ ອງໃນແຫ່ຼງກໍາເນດີຂອງວທິກີານບໍາບດັນັ ຸ້ນ. ເວັ ຸ້ນ
ແຕ່ຈາໍເປັນຕ ຸ້ອງແກ ຸ້ໄຂ ຫຼ  ດດັແປງເພ ່ ອໃຫ ຸ້ເປັນໄປຕາມຂໍ ຸ້ກໍານດົດ ຸ້ານສຸຂະພາບ ຫຼ  ຄວາມ
ປອດໄພ ຫຼ  ຕາມກດົໝາຍ. 

  

3.8 ຈາໍນວນພະນກັງານ   

 ມຈີາໍນວນພະນກັງານທີ່ ເໝາະສມົໃນການໃຫຸ້ການບໍລກິານ.    

4 ບຸກຄະລາກອນ Yes No 

4.1 ອາຍຸ   

 ບ່ໍຈ ຸ້າງບຸກຄນົທີ່ ມອີາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 18 ປີ ໂດຍອງີໃສ່ກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍແຮງງານ ທີ່ ກໍານດົໄວ ຸ້    

4.2 ສຸຂະພາບ   
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 ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນສະຖານບໍລກິານສະປາຕ ຸ້ອງເປັນຜູ ຸ້ທີ່ ມສຸີຂະພາບໂດຍລວມດ,ີ ບ່ໍມີ
ພະຍາດຕດິຕໍ່ . 

  

4.3 ພາສາ   

 ພະນກັງານທງັໝດົຕ ຸ້ອງສ ່ ສານກບັເພ ່ ອນຮ່ວມງານ ແລະ ລູກຄ ຸ້າໄດ ຸ້ເປັນຢ່າງດ.ີ   

4.4 ການແຕ່ງຕວົ   

 ພະນກັງານຕ ຸ້ອງແຕ່ງຕວົໃຫ ຸ້ເໝາະສມົ ໂດຍໃສ່ຊຸດເຄ ່ ອງແບບຂອງຮ ຸ້ານ, ເສ ຸ້ອຜ ຸ້າຕ ຸ້ອງຖ ກສຸ
ຂະລກັສະນະ, ບ່ໍຂດັກບັຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານການປະຕບິດັງານ
ຂອງສະຖານປະກອບການ. 

  

4.5 ມາລະຍາດ ແລະ ການວາງຕວົລະຫວ່າງການບໍລກິານ   

 ພະນກັງານຕ ຸ້ອງວາງຕວົ ແລະ ຮກັສາມາລະຍາດໃນການໃຫຸ້ບໍລກິານທີ່ ດຢູ່ີຕະຫຼອດເວລາ.   

4.6 ຄຸນສມົບດັ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ   

4.6.1 ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນສະປາຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ມຄຸີນສມົບດັທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ
ໃນການໃຫຸ້ການບໍລກິານສະປາ. 

  

4.6.2 ພະນກັງານທຸກຄນົຕ ຸ້ອງຜ່ານການປະຖມົນເິທດກ່ອນເລີ່ ມເຮດັວຽກ.   

4.6.3 ພະນກັງານທຸກຄນົຕ ຸ້ອງເຂົ ຸ້າຮ່ວມ ແລະ ສໍາເລດັການຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ຜະລດິຕະພນັອ ່ ນໆ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັຕໍາແໜ່ງງານຂອງຕນົກ່ອນ
ຈະເລີ່ ມເຮດັວຽກທີ່ ຕດິຕໍ່ ກບັລູກຄ ຸ້າ. 

  

4.6.4 ພະນກັງານທຸກຄນົຕ ຸ້ອງເຂົ ຸ້າຮ່ວມໂຄງການຝຶກອບົຮມົທີ່ ຈດັຂຶ ຸ້ນເປັນປະຈາໍເພ ່ ອຮກັສາ
ມາດຕະຖານການບໍລກິານຂອງຕນົເອງຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝ ີ

  

4.6.5 ຜູ ຸ້ບໍລຫິານຕ ຸ້ອງໃຫ ຸ້ພະນກັງານມໂີອກາດໄດ ຸ້ພດັທະນາຕນົເອງໃນວຊິາຊບີ.   

4.6.6 ຜູ ຸ້ບໍລຫິານຕ ຸ້ອງຮບັປະກນັວ່າພະນກັງານທຸກຄນົໄດ ຸ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັການຮບັມ ຕໍ່

ບນັຫາເວລາທີ່ ລູກຄ ຸ້າມຄີວາມປະພດຶບ່ໍເໝາະສມົ. 

  

4.7 ແນວທາງປະຕບິດັໃນການເຮດັວຽກ   

4.7.1 ພະນກັງານຕ ຸ້ອງປະຕບິດັວຽກງານໃນສະພາບທີ່ ສະອາດ ແລະ ປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ.   

4.7.2 ພະນກັງານຕ ຸ້ອງເຮດັວຽກຢ່າງເປັນມ ອາຊບີ ແລະ ມຈີາຣຍິະທໍາຕະຫຼອດເວລາ.    

4 ຜະລດິຕະພນັ Yes No 

5.1 ຜະລດິຕະພນັ   

5.1.1 ຜະລດິຕະພນັທີ່ ໃຊ ຸ້ເພ ່ ອໃຫ ຸ້ບໍລກິານສະປາຕ ຸ້ອງເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ເຮດັມາຈາກທໍາມະຊາດ.    

5.1.2 ຜະລດິຕະພນັທີ່ ໃຊ ຸ້ເພ ່ ອໃຫ ຸ້ບໍລກິານສະປາຕ ຸ້ອງເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ ຸ້ຕາມທໍາ
ມະຊາດດ ຸ້ວຍວທິກີານທາງຊວີະພາບ. 
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5.1.3 ຜະລດິຕະພນັທີ່ ໃຊ ຸ້ຕ ຸ້ອງມແີຫ່ຼງທີ່ ມາທີ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມຈະຣຍິະທໍາ ແລະ ຜດິລດິຂຶ ຸ້ນໂດຍບ່ໍມີ
ການເອາົຜູ ຸ້ຄນົ ຫຼ  ສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມມາຫາປະໂຫຍດຢ່າງບ່ໍຖ ກຕ ຸ້ອງ. 

  

5.2 ປະໂຫຍດທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັ   

 ຕ ຸ້ອງບ່ໍມກີານກ່າວອ ຸ້າງເກນີຄວາມເປັນຈງິເຖງິປະໂຫຍດ ຫຼ  ປະສດິທຜິນົຂອງຜະລດິຕະພນັ
ທີ່ ນໍາມາໃຊ ຸ້ ຫຼ  ນໍາມາຂາຍ. 

  

5.3 ການຢັຸ້ງຢ ນ   

 ຜະລດິຕະພນັທີ່ ນໍາສະເໜຕີ ຸ້ອງເປັນໄປຕາມບດົບນັຢັດຂອງກດົໝາຍອາຊຽນ (ASEAN 
Har- monization Act) ສະບບັປະຈບຸນັຫຼ ທີ່ ມກີານແກ ຸ້ໄຂໃນພາຍຫຼງັ, ຕ ຸ້ອງມໜີງັສ ຢັຸ້ງຢ ນ
ສະຖານທີ່ ຜະລດິ, ໜງັສ ຢັຸ້ງຢ ນຂອງການຜະລດິທີ່ ສະແດງວ່າ ຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວມຄີວາມ
ປອດໄພ.  

  

5.4 ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ   

 ຕ ຸ້ອງມຂີະບວນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບຜະລດິຕະພນັທີ່ ສະຖານບໍລກິານສະປາຜະລດິຂຶ ຸ້ນ
ເອງ. 

  

5.5 ການຄວບຄຸມສນິຄ ຸ້າໃນສາງ   

 ຕ ຸ້ອງມລີະບບົຄວບຄຸມສນິຄ ຸ້າໃນສາງຂອງຜະລດິຕະພນັທີ່ ໃຊ ຸ້ໃນສະປາຕາມແນວທາງການດໍາ
ເນນີທຸລະກດິທີ່ ດ,ີ ຜະລດິຕະພນັຕ ຸ້ອງລະບຸວນັໝດົອາຍຸພ ຸ້ອມ. 

  

5.6 ວທິໃີຊ ຸ້   

 Products are used in accordance with standard hygiene practises 

ຕ ຸ້ອງໃຊ ຸ້ຜະລດິຕະພນັໃຫ ຸ້ຖ ກກບັສຸຂະລກັສະນະຮບັປະກນັຄວາມສະອາດ.  
  

5.7 ອຸປະກອນ   

5.7.1 ຕ ຸ້ອງຈດັເກບັຜະລດິຕະພນັທງັໝດົໃນສະພາບ ແລະ ອຸຫະພູມເໝາະສມົຕາມທີ່ ຜູ ຸ້ຜະລດິກໍາ
ນດົໄວ ຸ້. 

  

5.8 ສຸຂະລກັສະນະ   

5.8.1 ເກບັຮກັສາເຄ ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທງັໝດົທີ່ ໃຊ ຸ້ກບັຜະລດິຕະພນັສໍາລບັໃຫ ຸ້ບໍລກິານສະປາ
ໃຫຸ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ສະອາດ ແລະ ຖ ກສຸຂະລກັສະນະຕະຫຼອດເວລາ. 

  

5.8.2 ຜະລດິຕະພນັທໍາຄວາມສະອາດທີ່ ໃຊ ຸ້ໃນສະປາທງັໝດົຕ ຸ້ອງເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ປອດໄພ 
ແລະ ບ່ໍເປັນອນັຕະລາຍຕໍ່ ພະນກັງານ ຫຼ  ລູກຄ ຸ້າ. 

  

6 ອຸປະກອນ Yes No 

6.1 ຄວາມເໝາະສມົ   
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 ທຸກພ ຸ້ນທີ່ ສະປາຕ ຸ້ອງມເີຄ ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ເໝາະສມົເພ ່ ອສາມາດໃຫຸ້ບໍລກິານໄດ ຸ້ຢ່າງມີ
ປະສດິທພິາບແບບມ ອາຊບີ. 

  

6.2 ການບໍາລຸງຮກັສາ   

 ຕ ຸ້ອງດູແລຮກັສາອຸປະກອນສະເພາະຢ່າງທງັໝດົຕາມແນວທາງທີ່ ລະບຸໄວ ຸ້ໃນຄູ່ມ ນໍາໃຊ ຸ້
ອຸປະກອນ ແລະ ສ ຸ້ອມແປງໃຫຸ້ຢູ່ໃນສະພາບດພີ ຸ້ອມໃຊ ຸ້ງານໄດ ຸ້ຕະຫຼອດເວລາ. 

  

6.3 ຄວາມປອດໄພ   

6.3.1 ຕ ຸ້ອງໃຊ ຸ້ອຸປະກອນສະເພາະຢ່າງທງັໝດົຕາມແນວທາງທີ່ ລະບຸໄວ ຸ້ໃນຄູ່ມ ນໍາໃຊ ຸ້ອຸປະກອນ.   

6.3.2 ອຸປະກອນສະເພາະຢ່າງທງັໝດົທີ່ ລູກຄ ຸ້າໃຊ ຸ້ຈະຕ ຸ້ອງມຄໍີາແນະນໍາການໃຊ ຸ້ງານຢ່າງປອດໄພ
ສະແດງໄວ ຸ້ໃນສະຖານທີ່ ສາມາດເຫນັໄດ ຸ້ຊດັເຈນ. 

  

6.4 ການປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ   

 ອຸປະກອນສະເພາະທງັໝດົມໜີງັສ ຢັຸ້ງຢ ນທີ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມກົດົໝາຍວ່າສາ ມາດໃຊ ຸ້ໃນສະປາ
ໄດ ຸ້. 

  

6.5 ຄວາມສະອາດ   

 ຕ ຸ້ອງເກບັຮກັສາອຸປະກອນທີ່ ໃຊ ຸ້ໃນສະປາທງັໝດົ ໃຫ ຸ້ສະອາດ, ຖ ກສຸຂະລກັສະນະ ແລະ 
ເປັນລະ ບຽບຮຽບຮ ຸ້ອຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. 

  

7 ການບໍລຫິານ Yes No 

7.1 ການບໍລຫິານ   

7.1.1 ຜູ ຸ້ບໍລຫິານສູງສູດຕ ຸ້ອງແຕ່ງຕັ ຸ້ງຜູ ຸ້ຈດັການສະປາ ເພ ່ ອໃຫ ຸ້ແນ່ໃຈວ່າການບໍລກິານສະປາໃຫຸ້ໄດ ຸ້ 
ໃນລະດບັທີ່ ໄດ ຸ້ລະບຸໄວ ຸ້ໃນມາດຕະຖານນີ ຸ້. 

  

7.1.2 ຜູ ຸ້ບໍລຫິານສູງສຸດຕ ຸ້ອງມຈີນັຍາບນັວຊິາຊບີ ແລະ ປະຕບິດັຕາມຈນັຍາບນັນັ ຸ້ນ    

7.2 ເອກະສານລະບບົຄຸນນະພາບ   

 ສະຖານບໍລກິານສະປາມລີະບບົຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ ໄດ ຸ້ຂຽນເປັນເອກະສານ  ແລະ ນໍາ
ເອກະສານນີ ຸ້ໄປໃຊ ຸ້ໃນການຝຶກອບົຮມົພະນກັງານ.  

  

7.3 ຄູ່ມ  ລະບຽບການໃຫ ຸ້ບໍລກິານ   

 ສະຖານບໍລກິານສະປາມຄູ່ີມ ພະນກັງານທີ່ ມລີາຍລະອຽດກ່ຽວກບັລະບຽບການໃຫຸ້ບໍລກິານ,
ເຕກັນກິ, ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ໃຊ ຸ້ໃນການໃຫຸ້ບໍລກິານ. 

  

7.4 ການບໍລຫິານຊບັພະຍາກອນມະນຸດ   

7.4.1 ຄູ່ມ  ລູກຈ ຸ້າງ- ຜູ ຸ້ບໍລຫິານສູງສຸດຕ ຸ້ອງສ ຸ້າງ ແລະ ມຄູ່ີມ ລູກຈ ຸ້າງທີ່ ໃຫ ຸ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັຜນົ
ປະໂຫຍດທີ່ ລູກຈ ຸ້າງຈະໄດ ຸ້ຮບັ, ຄວາມຄາດຫວງັທີ່ ມຕີໍ່ ການປະຕບິດັງານຂອງລູກຈ ຸ້າງ ຫຼ  ຜນົ
ກະທບົທີ່ ລູກຈ ຸ້າງຈະໄດ ຸ້ຮບັຫາກບ່ໍປະຕບິດັຕາມຄູ່ມ ນີ ຸ້. 
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7.4.2 

 

ການຊອກຫາ/ຈ ຸ້າງບຸຄະລາກອນ - ຜູ ຸ້ບໍລຫິານສູງສຸດສ ຸ້າງເອກະສານອະທບິາຍລກັສະນະວຽກ
ຂອງພະນກັງານແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ ເຊິ່ ງຕ ຸ້ອງສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານແນວທາງປະຕ ິ ບດັທາງ
ທຸລະກດິ ແລະ ກດົໝາຍແຮງງານຂອງທຸ້ອງຖິ່ ນ. 

  

7.4.3 ຄ່າຕອບແທນ - ຜູ ຸ້ບໍລຫິານສູງສຸດຕ ຸ້ອງຕອບແທນໃຫຸ້ພະນກັງານຢ່າງຍຸດຕທໍິາ ແລະ ເທົ່ າທຽມ
ກນັໂດຍປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍແຮງງານທີ່ ບງັຄບັໃຊ ຸ້. 

  

7.5 ການຈດັການດ ຸ້ານຄວາມປອດໄພ   

7.5.1 ຜູ ຸ້ບໍລກິານສູງສຸດຕ ຸ້ອງນໍາມາດຕະການທີ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງມາໃຊ ຸ້ ເພ ່ ອຮກັສາຄວາມປອດໄພໃຫຸ້ລູກຄ ຸ້າ 
ແລະ ຊບັສນິຂອງລູກຄ ຸ້າລະຫວ່າງທີ່ ລູກຄ ຸ້າມາໃຊ ຸ້ບໍລກິານສະປາ. 

  

7.5.2 ຜູ ຸ້ບໍລກິານສູງສຸດຕ ຸ້ອງນໍາມາດຕະການທີ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງມາໃຊ ຸ້ ເພ ່ ອຮກັສາຄວາມເປັນສ່ວນຕວົຂອງ
ລູກຄ ຸ້າທງັກ່ອນ, ລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼງັເວລາທີ່ ລູກຄ ຸ້າມາໃຊ ຸ້ບໍລກິານ. 

  

7.5.3 ສະຖານບໍລກິານຕ ຸ້ອງມເີອກະສານແຜນຮບັມ ເຫດສຸກເສນີ ທີ່ ເປັນໄປຕາມຂໍ ຸ້ກໍານດົຂອງກດົໝ
າຍ ແລະ ສະແດງເອກະສານນັ ຸ້ນໄວ ຸ້ໃນພ ຸ້ນທີ່ ຂອງພະນກັງານໃຫຸ້ເຫນັໄດ ຸ້ຢ່າງຊດັເຈນ. 

  

7.5.4 ທາງອອກສຸກເສນີຕ ຸ້ອງມປີຸ້າຍທີ່ ເຫນັໄດ ຸ້ຊດັເຈນ ແລະ ດູແລບ່ໍໃຫ ຸ້ມສີິ່ ງກດີຂວາງທາງອອກນັ ຸ້ນ.   

7.5.5 ພະນກັງານທຸກຄນົຕ ຸ້ອງຕດິປຸ້າຍຊ ່  ຫຼ  ເຄ ່ ອງໝາຍສະແດງສນັຍາລກັທີ່ ຄ ຸ້າຍຄ ກນັ.    

7.5.6 ຜູ ຸ້ບໍລຫິານສູງສຸດຕ ຸ້ອງໃຊ ຸ້ມາດຕະການທີ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງ ເພ ່ ອປົກປຸ້ອງບ່ໍໃຫ ຸ້ພະນກັງານຖ ກຄຸກຄາມ
ທາງເພດບ່ໍວ່າຈະເປັນໃນຮູບແບບໃດ. 

  

7.6 ການສ ່ ສານ   

7.6.1 ຜູ ຸ້ບໍລຫິານສູງສຸດຕ ຸ້ອງຈດັໃຫ ຸ້ມລີະບບົສ ່ ສານທີ່ ໃຊ ຸ້ການໄດ ຸ້ດພີາຍໃນໜ່ວຍງານ ເພ ່ ອເອາົໄປ
ແຈ ຸ້ງໃຫ ຸ້ພະນກັງານຊາບເຖງິຜນົການໃຫຸ້ບໍລກິານ ແລະ ລະດບັຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງລູກຄ ຸ້າຢ່າງ
ສະໝ່ໍາສະເໜ.ີ 

  

7.6.2 ລະບບົການໃຫຸ້ຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຕ ຸ້ອງຮບັປະກນັວ່າທຸກໆຂໍ ຸ້ແນະນໍາ ແລະ ຄໍາເຫນັຈາກພະນກັງານ 
ແລະ ລູກຄ ຸ້າໄດ ຸ້ຮບັການວເິຄາະ ແລະ ລາຍງານໃຫຸ້ຜູ ຸ້ບໍລຫິານສູງສຸດ. 

  

7.7 ແຜນການຕະຫຼາດ   

7.7.1 ສະຖານບໍລກິານສະປາຕ ຸ້ອງມເີອກະສານແຜນການຕະຫຼາດທີ່ ມລີາຍລະອຽດກດິຈະກໍາຕະ 

ຫຼາດທີ່ ວາງແຜນໄວ ຸ້ລວມທງັລະບຸງບົປະມານທີ່ ຈະໃຊ ຸ້ ແລະ ຜນົໄດ ຸ້ຮບັທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດ ຸ້ຮບັ
ຈາກການຈດັກດິຈະກໍາດັ່ ງກ່າວ. 

  

7.7.2 ແຜນການຕະຫຼາດ ຕ ຸ້ອງທບົທວນ ແລະ ປັບແຜນໃຫຸ້ທນັສະໄໝຢູ່ສະເໝ ີເພ ່ ອຮບັມ ກບັ
ສະພາບການດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ ປ່ຽນໄປ. 

  

7.8 ແຜນສຸກເສນີ   

 .   
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ພະນກັງານ ຕ ຸ້ອງຮູ ຸ້ວທິຮີບັເມ ່ ອມເີຫດການສຸກເສນີທາງການແພດ, ຕ ຸ້ອງຮບັຮູ ຸ້ ແລະ ເຂົ ຸ້າເຖງິຂໍ ຸ້

ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງໄດ ຸ້ໂດຍງ່າຍເຊັ່ ນ: ໝາຍເລກໂທລະສບັສໍາລບັເອີ ຸ້ນຫາການບໍລກິານພະຍາບານ 
ແລະ ໂຮງໝໍທີ່ ໃກ ຸ້ທີ່ ສຸດ. 

7.9 ການປະຖມົພະຍາບານ   

 ມຊຸີດປະຖມົພະຍາບານເບ ຸ້ອງຕົ ຸ້ນ ທີ່ ມເີຄ ່ ອງມ ຮບັໃຊ ຸ້ທີ່ ເໝາະສມົຢ່າງໜຸ້ອຍໜຶ່ ງຊຸດ. ສໍາລບັ
ສະ ຖານບໍລກິານສະປາໃຫຍ່ ອາດມຊຸີດປະຖມົພະຍາບານ ເພີ່ ມເຕມີໄວ ຸ້ຫຼາຍຊຸດ ຍິ່ ງເປັນ
ການດ.ີ 

  

7.10 ຄວາມຮບັຜດິຊອບດ ຸ້ານການປະກນັໄພ   

 ສະຖານບໍລກິານສະປາຕ ຸ້ອງມປີະກນັໄພໃນຈາໍນວນທີ່ ເໝາະສມົກບັຂະໜາດທຸລະກດິ 
ເຊິ່ ງລວມເຖງິການປະກນັໄພຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ສາທາລະນະຊນົ. ການປະກນັໄພຄວາມຮບັ
ຜດິຕໍ່ ບຸກຄນົພາຍນອກ ຫຼ  ການປະກນັໄພອ ່ ນໆ ທີ່ ອາດຈະຕ ຸ້ອງມຕີາມທີ່ ກດົໝາຍກໍານດົ,  

  

7.11 ການກວດກາລະບບົ   

 ຜູ ຸ້ບໍລກິານສູງສຸດຕ ຸ້ອງຈດັໃຫ ຸ້ມກີານກວດກາລະບບົການບໍລຫິານຈດັການ ລວມເຖງິກວດກາ
ບນັຊປີະເມນີ ແລະ ກວດກາຂະບວນການຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັພະນກັງານ, ຜະລດິຕະພນັ, 
ອຸປະກອນ ແລະ ແນວທາງປະຕບິດັທາງທຸລະກດິເທົ່ າທີ່ ເຫນັວ່າເໝາະສມົ.  

  

8 ແນວທາງປະຕບິດັດ ຸ້ານສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ Yes No 

8.1 ນະໂຍບາຍສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ   

 ສະຖານບໍລກິານສະປາຕ ຸ້ອງມນີະໂຍບາຍດ ຸ້ານສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ສາ 
ມາດນໍາໄປໃຊ ຸ້ໄດ ຸ້ແທ ຸ້ຈງິ. ພະນກັງານທຸຄນົຕ ຸ້ອງຮບັຮູ ຸ້ ແລະ ເຂົ ຸ້າໃຈນະໂຍບາຍເປັນຢ່າງດ.ີ 

  

8.2 ຜະລດິຕະພນັ   

 ສະຖາບນັບໍລກິານສະປາຕ ຸ້ອງບ່ໍນໍາຜະລດິຕະພນັ, ສານມນົລະພດິຫຼ ສານໃດໆ ທີ່ ຈດັວ່າເປັນ
ອນັຕະລາຍຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມມາເຕມີລງົໃນນໍ ຸ້າ, ດນິ ຫຼ  ອາກາດຂອງສະຖານສະປາ. 

  

8.3 ການທໍາຄວາມສະອາດ   

 ແນະນໍາໃຫ ຸ້ໃຊ ຸ້ຜະລດິຕະພນັທໍາຄວາມສະອາດທີ່ ມາຈາກທໍາມະຊາດ, ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ ຸ້ດ ຸ້ວຍ
ວທິກີານທາງຊວີະພາບໄດ ຸ້ທງັໝດົ. 

  

8.4 ເຄ ່ ອງນອນ   

 ແນະນໍາໃຫ ຸ້ໃຊ ຸ້ຜ ຸ້າເຊດັຕວົ ແລະ ຜ ຸ້າປູທີ່ ນອນໃໝ່ທງັໝດົທີ່ ເຮດັຈາກວດັສະດຸທີ່ ຍ ນຍງົ ຫຼ  ນໍາ
ກບັມາໃຊ ຸ້ໃໝ່ໄດ ຸ້ ແລະ ຜະລດິໂດຍໃຊ ຸ້ວທິກີານທີ່ ບ່ໍມສີານພດິ. 

  

8.5 ຄູ່ມ   ແລະ ແຜ່ນພບັ   
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7.5 ຄູ່ມ  ແລະ ແຜ່ນພບັໂຄສະນາທງັໝດົຕ ຸ້ອງພມິໃສ່ເຈ ຸ້ຍ ທີ່ ເຮດັຈາກຕົ ຸ້ນໄມ ຸ້ຊຶ່ ງມາຈາກປ່າປູກ ຫຼ  
ເຈ ຸ້ຍທີ່ ນໍາມາໃຊ ຸ້ຄ ນໃໝ່ 

  

8.6 ການຫຸ ຸ້ມຫ່ໍຜະລດິຕະພນັ    

7.6 ຕ ຸ້ອງໃຊ ຸ້ວດັສະດຸບນັຈພຸນັໃຫ ຸ້ໜຸ້ອຍທີ່ ສຸດ ແລະ ຕ ຸ້ອງເປັນວດັສະດຸທີ່ ຍ່ອຍສະຫຼາຍ ໄດ ຸ້ດ ຸ້ວຍ
ວທິກີານທາງຊວີະພາບ ຫຼ  ສາມາດນໍາມາໃຊ ຸ້ຊໍ ຸ້າຄ ນ ຫຼ  ໃຊ ຸ້ໃໝ່ໄດ ຸ້ອກີ. 

  

8.7 ລະບບົໄຟຟຸ້າ   

8.7.1 ທັ ຸ້ງນີ ຸ້ກໍ່ ຂຶ ຸ້ນຢູ່ກບັສະຖານທີ່ ຕັ ຸ້ງຂອງສະປາ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ ຸ້ໃນການນໍາໃຊ ຸ້ມາດຕະການ
ດັ່ ງກ່າວມາໃຊ ຸ້ອກີດ ຸ້ວຍ, ຕ ຸ້ອງຄໍານງຶເຖງິການນໍາພະລງັງານທາງເລ ອກເພ ່ ອປະຢັດໄຟຟຸ້າມາໃຊ ຸ້
ເຊັ່ ນ: ພະລງັງານແສງອາທດິ, ພະລງັງານລມົ ຫຼ  ວທິອີ ່ ນໆທີ່ ຄໍານງຶເຖງິຜນົກະທບົຕໍ່

ສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ.  

  

8.7.2 ແນະນໍາໃຫ ຸ້ໃຊ ຸ້ຫຼອດໄຟຟຸ້າແບບປະຢັດພະລງັງານທງັໝດົ.   

8.7.3 ສະວດິໄຟຕ ຸ້ອງເປັນສະວດິແບບຫຼີ່ ໄຟລງົໄດ ຸ້ທງັໝດົ, ເວັ ຸ້ນແຕ່ໃນບໍລເິວນທີ່ ບ່ໍຈາໍເປັນຕ ຸ້ອງໃຊ ຸ້
ດ ຸ້ວຍເຫດຜນົຄວາມປອດໄພ ຫຼ  ຕ ຸ້ອງປະຕບິດັຕາມແນວທາງການປະຕບິດັຄວາມປອດໄພ. 

  

8.7.4 ໃຊ ຸ້ສະວດິໄຟແບບຕັ ຸ້ງເວລາໄດ ຸ້, ລະບບົແສງສະວ່າງພາຍນອກທງັໝດົຕ ຸ້ອງເປັນລະບບົທີ່ ໄວຕໍ່

ການເຄ ່ ອນໄຫວຫຼ ຕໍ່ ແສງແດດ. ໃນຊ່ວງການປິດບໍລກິານຕ ຸ້ອງບ່ໍເປີດລະບບົແສງສະຫວ່າງພາຍ
ນອກປະໄວ ຸ້, ຍກົເວັ ຸ້ນກໍລະນທິີ່ ຈາໍເປັນຕ ຸ້ອງເຮດັຍ ຸ້ອນເຫດຜນົຄວາມປອດໄພ. 

  

8.8   ລະບບົນໍ ຸ້າ   

8.8.1 ຫາກມອຸີປະກອນທີ່ ຕ ຸ້ອງໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າຕ ຸ້ອງຈດັວາງໄວ ຸ້ຕໍາແໜ່ງທີ່ ນໍ ຸ້າຈະລະເຫຍີອາຍໄດ ຸ້ໜຸ້ອຍທີ່ ສຸດ 

ແລະ ຕໍາແໜ່ງທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ສະຖານທີ່ ບໍລກິານເຢັນລງົຕາມທໍາມະຊາດ.  

  

8.8.2 ຜູ ຸ້ຈດັການ ແລະ ພະນກັງານຂອງສະປາຕ ຸ້ອງມຄີວາມຮູ ຸ້ ກ່ຽວກບັປະລມິານນໍ ຸ້າທີ່ ໃຊ ຸ້ສໍາລບັ
ບໍລກິານສະປາແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ຕ ຸ້ອງນໍາໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າໃຫ ຸ້ໜຸ້ອຍທີ່ ສຸດຢ່າງເໝາະສມົ. 

  

8.8.3 ແນະນໍາໃຫ ຸ້ຕດິຕັ ຸ້ງກ໋ອກນໍ ຸ້າ ແລະ ຝັກບວົປະຢັດນໍ ຸ້າທີ່ ມອຸີປະກອນເພີ່ ມແຮງດນັອາກາດ ຫຼ  
ອຸປະກອນຄວບຄຸມເວລາໄຫຼຂອງນໍ ຸ້າ. 

  

8.8.4 ແນະນໍາໃຫ ຸ້ໃຊ ຸ້ໂຖສຸຂະພນັແບບກດົນໍ ຸ້າໄດ ຸ້ສອງລະບບົ ຫຼ  ໃຊ ຸ້ເຕກັໂນໂລຊປີະຢັດນໍ ຸ້າອ ່ ນໆ.   

8.8.5 ຂຶ ຸ້ນກບັສະຖານທີ່ ຕັ ຸ້ງຂອງສະປາທີ່ ເປັນໄປໄດ ຸ້ ແລະ ປອດໄພ, ສາມາດເອາົນໍ ຸ້າທີ່ ໃຊ ຸ້ໃນສະປາໝຸ
ນວຽນກບັມາໃຊ ຸ້ໃໝ່ໄດ ຸ້. 

  

8.9 ຖງັຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ   

 ສະຖານບໍລກິານສະປາໃຊ ຸ້ຖງັຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອແຕກຕ່າງກນັ ເພ ່ ອຄດັແຍກຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ ເພ ່ ອຖິ ຸ້ມ ຫຼ  ບາງ
ຊະນດິອາດນໍາກບັມາໝນູວຽນໃຊ ຸ້ຄ ນໃໝ່. 

  

8.10 ຊຸມຊນົ   
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 ສະຖານບໍລກິານສະປາຕ ຸ້ອງຄໍານງຶເຖງິວດັທະນະທໍາທ ຸ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຫາທາງເພີ່ ມຄຸນຄ່າໃຫ ຸ້ກບັ
ວຖິຊີວີດິຂອງຄນົໃນທຸ້ອງຖິ່ ນຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງຫາກເປັນໄປໄດ ຸ້. 

  

8.11 ການພດັທະນາລະບບົນເິວດວທິະຍາໃຫ ຸ້ຍ ນຍງົ   

 ຮ ຸ້ານສະປາ ໄດ ຸ້ພດັທະນາ ແລະ ເປັນຜູ ຸ້ນໍາໃນການໃຊ ຸ້ມາດຕະການທາງນເິວດວທິະຍາທີ່ ເປັນ
ນະວດັຕະກໍາຫຼ ມາດຕະການໃໝ່ສໍາລບັປົກປຸ້ອງ ແລະ ສ ຸ້າງຄວາມຍ ນຍງົໃຫ ຸ້ແກ່ສະພາບແວດ
ລ ຸ້ອມໃນພ ຸ້ນທີ່ ທີ່ ຮ ຸ້ານສະປາຕັ ຸ້ງຢູ່. 
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