
ຮ້ານອາຫານຫຼາຍຮ້ານຕ້ອງການເພ ີ່ ມ
ສີ່ ວນຂອງການປຸງແຕີ່ ງນອກຮ້ານເຂ ້ າ
ໃຫ້ສະຖານທ ີ່ ເຂ າເຈ ້ າ. ສະຖານທ ີ່ ສ າລັບ
ການປຸງແຕີ່ ງອາຫານພາຍນອກທ ີ່ ເໝາະ
ສ ມລວມມ  ເຕ າບາບ ຄິ ວ, ເຕ າເອ າຖີ່ ານ, 
ເຕ າເອ າໃຊ້ຟຶນ, ອີ່ າງປ ້ ງບາບ ຄິ ວ ຫຼຼື  
ອຸປະກອນອຼືີ່ ນໆທ ີ່ ຄ້າຍຄຼື ກັນ. 
 
ການປຸງແຕີ່ ງພາຍນອກບ ລວມເອ າການ
ນ າໃຊ້ອຸປະກອນ ເຊັີ່ ນ ການປ ້ ງດ້ວຍຕະ
ແກງ ຫຼຼື  ເຕ າດາດ, ໝ ້ ກະທະ, ໂຕະເກັບ
ຄວາມຮ້ອນ ຫຼຼື  ອຸປະກອນອຼືີ່ ນໆ, 
ອຸປະກອນເກັບມ້ຽນ ແລະ ວາງທ ີ່

ອອກແບບ ແລະ ໃຊ້ສະເພາະພາຍໃນ
ຮ້ານອາຫານ. 
 
ຈຸດປະສ ງຂອງການປຸງແຕີ່ ງອາຫານ
ຢ ີ່ ພາຍນອກບ ີ່ ແມີ່ ນເພຼືີ່ ອເພ ີ່ ມຄວາມ
ອາດສາມາດດ້ານສະຖານທ ີ່  ໂດຍ
ການຫຼ ກຫຼີ່ ຽງການປະຕິບັດຕາມ
ລະຫັດທ ີ່ ນ າໃຊ້ໄດ້ກັບສະຖານທ ີ່ ສ າລັບ
ການປຸງແຕີ່ ງພາຍໃນ. 
 
ການອະນຸຍາດໃຫ້ແຕີ່ ລະສະຖານທ ີ່

ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເຈ ້ າໜ້າທ ີ່ ສາທາລະນະ
ສຸກກີ່ ອນການກ ີ່ ສ້າງ/ດ າເນ ນງານ
ການປຸງແຕີ່ ງຢ ີ່ ພາຍນອກ. 
 
ເງຼືີ່ ອນໄຂການດ າເນ ນງານ:  
• ບ ີ່ ໃຫ້ມ ການກະກຽມ, ປະກອບ, ເກັບ

ມ້ຽນ ຫຼຼື  ບ ລິ ການອາຫານໃນການ
ດ າເນ ນການປຸງແຕີ່ ງຢ ີ່ ພາຍນອກ. 
ວັດຖຸດິ ບທ ີ່ ຫັີ່ ນ, ການນວດແປ້ງ, 
ການປະສ ມ, ອຼືີ່ ນໆ... ຕ້ອງເຮັດຢ ີ່
ພາຍໃນຮ້ານທ ີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 

• ຜ ້ ບ ລິ ໂພກອາດຈະໄດ້ຮັບບ ລິ ການ
ໂດຍກ ງຈາກການປຸງແຕີ່ ງພາຍ
ນອກຖ້າອາຫານນ້ັນໄດ້ຖຼື ກຈັດສັນ
ສ າລັບການບ ລິ ການທັນທ  

• ບ ີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ລ ກຄ້າບ ລິ ການຕ ນ
ເອງ 

• ບັນຈຸພັນທ ີ່ ບ ີ່ ມ ຄວາມເປັນ
ອັນຕະລາຍອາດຈະໄດ້ຖຼື ກຖ້ິມ 

• ການປຸງແຕີ່ ງອາຫານພາຍນອກ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມໂດຍ
ພະນັກງານບ ລິ ການອາຫານ 

• ການດ າເນ ນການປຸງແຕີ່ ງອາຫານ
ພາຍນອກຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ, ຕ້ັງຢ ີ່
ໃກ້ກັບ, ອີ່ າງລ້າງມຼື ຖ້າແມີ່ ນ
ສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ບ ີ່ ຖາວອນ 

• ອຸປະກອນສ າລັບປຸງແຕີ່ ງຢ ີ່ ນອກທັງ
ໝ ດຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຈາກວັດ
ສະດຸທ ີ່ ປອດໄພຕ ີ່ ການປຸງ
ແຕີ່ ງອາຫານ 

• ຕອ້ງມ ພຼື ້ ນທ ີ່  ແລະ ອຸປະກອນໃນ
ສະຖານທ ີ່ ເພຼືີ່ ອກະກຽມ ແລະ ວາງ
ອາຫານເພ ີ່ ມເຕ ມຈາກການດ າເນ ນ
ການປຸງແຕີ່ ງອາຫານຢ ີ່ ພາຍນອກ 

• ປ້ອງກັນອາຫານໃນລະຫວີ່ າງການ
ເຄຼືີ່ ອນຍ້າຍ ແລະ ມ ພາຊະນະທ ີ່ ມ ຝາ
ປິ ດ, ຫຸ້ມຫ ີ່ , ອຼືີ່ ນໆ... 

ອາຫານທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາຊະນະສ າລັບປຸງແຕີ່ ງພາຍນອກ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກການປ ນເປຶ ້ ອນຕະຫຼອດ
ເວລາ 

ການປຸງແຕີ່ ງອາຫານຢ ີ່ ນອກ  

ເອກະສານຂ ້ ມ ນຄວາມຈິ ງຂອງກ ດລະບຽບອາຫານໝາຍເລກ 20 

ສິ ີ່ ງ ທ ີ່ ທີ່ າ ນ ຄ ວ ນ ຮ ້ ກີ່ ຽ ວ ກັ ບ ກ ດ ລ ະ ບ ຽ ບ   
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ໂຄງການປ້ອງກັນພະຍາດທ ີ່ ເກ ດຈາກອາຫານ 

OAR 333-150-0000, 

ພາກທ  3-201.18 
(A) ການປຸງແຕີ່ ງອາຫານ ແລະ ການຖ້ິມ
ເຄຼືີ່ ອງດຼືີ່ ມຢ ີ່ ນອກ ໂດຍຮ້ານອາຫານຕ້ອງໄດ້
ຮັບການອະນຸຍາດຍ້ອນເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງ
ການດ າເນ ນການ ເມຼືີ່ ອມ ການຂາຍຢ ີ່ ໃນ
ສະຖານທ ີ່ ນ້ັນໆ.Pf 
(B) ເຂດຂອງການປຸງແຕີ່ ງ ແລະ ການຖ້ິມ
ເຄຼືີ່ ອງດຼືີ່ ມຢ ີ່ ພາຍນອກ ແມີ່ ນບ ີ່ ໄດ້ບັງຄັບຖ້າບ ີ່
ມ ຄວາມຈ າເປັນໃນຫານປ ກປ້ອງອາຫານ
ຈາກການປ ນເປຶ ້ ອນ. ການປຸງແຕີ່ ງ ແລະ 
ການຖ້ິມເຄຼືີ່ ອງດຼືີ່ ມຢ ີ່ ພາຍນອກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການອອກແບບເພຼືີ່ ອປ້ອງກັນອາຫານ, 
ອຸປະກອນ, ເຄຼືີ່ ອງໃຊ້, ວັດຖຸອຼືີ່ ນໆທ ີ່ ໃຊ້ຄ້ັງດຽວ 
ແລະ ສິີ່ ງຂອງອຼືີ່ ນໆຈາກການປ ນເປຼື ້ ອນເມຼືີ່ ອ
ບ ີ່ ມ ການເຮັດວຽກ. 
(C) ການປຸງແຕີ່ ງ ແລະ ການຖ້ິມເຄຼືີ່ ອງດຼືີ່ ມຢ ີ່
ພາຍນອກ ຕ້ອງມ ອຸປະກອນ ຫຼຼື  ຈັດຕ້ັງຢ ີ່ ໃກ້
ອີ່ າງລ້າງມຼື ້ ແບບກ ດເອ າ. ການປຸງແຕີ່ ງ ແລະ 
ການຖ້ິມເຄຼືີ່ ອງດຼືີ່ ມຢ ີ່ ພາຍນອກ ທ ີ່ ມ ການ
ກ ີ່ ສ້າງແບບຖາບອນຕ້ອງໄດ້ມ ລະບ ບລ້າງມຼື ທ ີ່

ໄດ້ຕາມຂ ້ ກ ານ ດ 5-203.11(C) ຖ້າໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກເຈ ້ າໜ້າທ ີ່ ກວດກາ.Pf 

(D) ການປຸງແຕີ່ ງຢ ີ່ ພາຍນອກແມີ່ ນໃຊ້
ສະເພາະ ການປ ້ ງບາບ ຄິ ວ, ເຕ າດິ ນ, ເຕ າອ ບ
ໃຊ້ຟຼື ນ, ອີ່ າງປ ້ ງບາບ ຄິ ວ ຫຼຼື  ອຸປະກອນປຸງ
ແຕີ່ ງອຼືີ່ ນໆ. ການນ າໃຊ້ອຸປະກອນເຊັີ່ ນ ຕະ
ແກງວາງທາງເທິງ ຫຼຼື  ເຕ າດາດ, ໝ ້ ກະທະ, 
ໂຕະເກັບຄວາມຮ້ອນ ຫຼຼື  ອຸປະກອນອຼືີ່ ນໆ, 
ອຸປະກອນເກັບມ້ຽນ ແລະ ວາງທ ີ່ ອອກແບບ 
ແລະ ໃຊ້ສະເພາະພາຍໃນຮ້ານອາຫານ ແມີ່ ນ
ບ ີ່ ອະນຸຍາດ.Pf 
(E) ນອກເໜຼື ອຈາກການປຸງແຕີ່ ງອາຫານ, 
ບ ີ່ ໃຫ້ມ ການກະກຽມ, ປະກອບ, ເກັບມ້ຽນ ຫຼຼື  
ການບ ລິ ການອາຫານທ ີ່ ຢີ່ ູ ເຂດການປຸງ
ແຕີ່ ງທາງນອກ. ບັນຈຸພັນສ າລັບອາຫານທ ີ່ ບ ີ່
ມ ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ (non-TCS) ອາດ
ຈະຖ້ິມຢ ີ່ ເຂດການປ ງແຕີ່ ງອາຫານພາຍ
ນອກ.Pf 

(F) ພະນັກງານ ຫຼຼື  ຜ ້ ບ ລິ ໂພກອາດໄດ້ຮັບ
ການບ ລິ ການໂດຍກ ງຈາກການປຸງແຕີ່ ງຢ ີ່
ພາຍນອກຖ້າອາຫານນ້ັນໄດ້ຖຼື ກແບີ່ ງໃຫ້
ບ ລິ ການທັນທ . ຜ ້ ບ ລິ ໂພກອາດຈະບ ີ່ ໄດ້
ບ ລິ ການຕ ນເອງຈາກການປຸງແຕີ່ ງພາຍ
ນອກ. 
(G) ການແຈກຈີ່ າຍເຄຼືີ່ ອງດຼືີ່ ມກາງແຈ້ງອາດ
ຈະລວມເອ າເຄຼືີ່ ອງດຼືີ່ ມທ ີ່ ມ ທາດເຫຼ ້ າ ແລະ 
ອຼືີ່ ນໆ. ຜ ້ ບ ລິ ໂພອາດຈະບ ລິ ການຕ ນເອງຈາກ
ອຸປະກອນການຖ້ິມເຄຼືີ່ ອງດຼືີ່ ມທ ີ່ ໄດ້ຕາມ
ເງຼືີ່ ອນໄຂ 4- 204.13. 
(H) ການປຸງແຕີ່ ງອາຫານ ແລະ ການຖ້ິມ
ເຄຼືີ່ ອງດຼືີ່ ມຢ ີ່ ພາຍນອກຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ຕິດຕາມໂດຍພະນັກງານບ ລິ ການອາຫານ. 
(I) ສີ່ ວນ 3-201.18 ບ ີ່ ໄດ້ຫ້າມການບ ລິ ການ
ອາຫານທ ີ່ ປຸງແຕີ່ ງຈາກພາຍໃນຮ້ານໃຫ້ແກີ່
ຜ ້ ບ ລິ ໂພກທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນເຂດນັີ່ ງພາຍນອກ. ເດຼື ອນພະຈິ ກ ປ  2014 


