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ຂໍ ຸ້ມູນຜູ ຸ້ຂໍສະໝກັ ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

 

ຊ ່ ໂຮງແຮມ/ລສີອດ: 

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

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

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

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
ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ. 

ວນັທ/ີເດ ອນ/ປີ……………………..  

ຊ ່  ແລະ ລາຍເຊນັຜູ ຸ້ຍ ່ ນສະໝກັ 
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ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ເງ  ່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ1: ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັງານທາງດ ຸ້ານສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມຂອງໂຮງແຮມ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1.1 ການສົ່ ງເສມີກດິຈະກາໍຮກັສາສິ່ ງ
ແວດລ ຸ້ອມ ເພ ່ ອແນໃສ່ຊຸກຍູ ຸ້ໃຫ ຸ້ທຸກ
ພາກ ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງເຊັ່ ນ: 

ພະນກັງານໂຮງແຮມ, ລູກຄ ຸ້າ ແລະ
ຜູ ຸ້ຂາຍ (ຜູ ຸ້ສະຫນອງສນິຄ ຸ້າ) 
ປະກອບສ່ວນໃນການປະຕບິດັການ
ຄຸ ຸ້ມຄອງຮກັສາສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ນະໂຍບາຍ/ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັດ ຸ້ານສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ (ທີ່

ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົ) ຄວນໄດ ຸ້ກາໍນດົ ແລະ ຂຽນເປັນ
ລາຍລກັອກັສອນໂດຍຜູ ຸ້ບໍລຫິານລະດບັສູງຂອງໂຮງແຮມ ເພ ່ ອເກບັ
ຮກັສາໄວ ຸ້ເປັນບ່ອນອງີ ແລະສາມາດຊອກຫາໄດ ຸ້ງ່າຍ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມໄດ ຸ້ເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍ/ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ
ທາງດ ຸ້ານສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມໃຫຸ້ແກ່ພະນກັງານ, ລູກຄ ຸ້າຜູ ຸ້ຂາຍ (ຜູ ຸ້
ສະຫນອງສນິຄ ຸ້າ) ເພ ່ ອໃຫ ຸ້ເຂາົເຈົ ຸ້າມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຈດັຕັ ຸ້ງ
ປະຕບິດັ. 

  

1.2 ມແີຜນງານໃນການປູກຈດິ
ສໍານກຶໃຫ ຸ້ພະນກັງານໃຫ ຸ້ຮູ ຸ້ກ່ຽວກບັ
ການຮກັສາສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ເຊັ່ ນ : 
ການຈດັຝຶກອບົຮມົ ເປັນຕົ ຸ້ນ . 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມແີຜນການຝຶກອບົຮມົພະນກັງານໃນການ
ຄຸ ຸ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມບີດົບນັທກຶການຝຶກອບົຮມົທີ່ ໄດ ຸ້ອບັເດດ   

ເງ  ່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມມແີຜນກດິຈະກໍາດ ຸ້ານສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມເພ ່ ອ
ຊຸກຍູ ຸ້ໃຫ ຸ້ພະນກັງານ, ລກູຄ ຸ້າ ແລະຜູ ຸ້ຂາຍ (ຜູ ຸ້ສະຫນອງສນິຄ ຸ້າ)ໃຫຸ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນກດິຈະກາໍນັ ຸ້ນ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 4) ໂຮງແຮມເກບັຮກັສາບນັທກຶກດິຈະກໍາດ ຸ້ານ
ສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັພະນກັງານ, ລູກຄ ຸ້າແລະຜູ ຸ້ສະຫນອງ 

  

1.3 ມແີຜນຄຸ ຸ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ
ສໍາລບັການດໍາເນນີທຸລະກດິໂຮງ
ແຮມ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມແີຜນການຄຸ ຸ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ,ຈດັພມິ
ເປັນເອກະສານ ແລະ ໄດ ຸ້ຮບັການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກັຖານຂອງການປະຕບິດັ
ດ ຸ້ານສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມເຊັ່ ນ: ບນັທກຶປະຈາໍເດ ອນຂອງການຫຸຼດຜ່ອນ
ພະລງັງານ, ການຊມົໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າ, ການຄຸ ຸ້ມຄອງນ ຸ້ໍາເສຍ, ການຫຸຼດຜ່ອນຂີ ຸ້

ເຫຍ ຸ້ອແລະອ ່ ນໆ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກັຖານອ ່ ນໆດ ຸ້ານການ
ຄຸ ຸ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 
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1.4 ມແີຜນການຕດິຕາມກວດກາ
ການຄຸ ຸ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 

ເງ  ່ອນໄຂ 1)ໂຮງແຮມມລີະບບົເພ ່ ອວດັແທກ ແລະ ຕດິຕາມ
ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາດ ຸ້ານສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກັຖານຂອງການປັບປຸງ
ຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງຕໍ່ ລະບບົການຄຸ ຸ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມຂອງໂຮງແຮມ 

  

ເງ  ່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ2: ການນາໍໃຊ ຸ້ຜະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

2.1 ການຊຸກຍູ ຸ້ໃຫ ຸ້ມກີານນາໍໃຊ ຸ້
ຜະລດິຕະພນັທ ຸ້ອງຖິ່ ນໃນການດໍາ
ເນນີທຸລະກດິໂຮງແຮມເຊັ່ ນ: 

ອາຫານ ແລະເຄ ່ ອງຫດັຖະກາໍ ເປັນ
ຕົ ຸ້ນ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມນີະໂຍບາຍ ຫຼ  ລະບຽບການໃດໜຶ່ ງທີ່ ຊຸກຍູ ຸ້
ໃຫ ຸ້ນໍາໃຊ ຸ້ຜະລດິຕະພນັທ ຸ້ອງຖິ່ ນ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ຫ ຸ້ອງພກັ, ຮ ຸ້ານອາຫານ, ຫຸ້ອງຮບັແຂກ ແລະ 
ສະຖານທີ່ ອ ່ ນໆ ແມ່ນຕກົແຕ່ງດ ຸ້ວຍຜະລດິຕະພນັທ ຸ້ອງຖິ່ ນ 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມໃຊ ຸ້ອາຫານທຸ້ອງຖິ່ ນຫຼາຍເທົ່ າທີ່ ຈະເປັນໄປ
ໄດ ຸ້ 

  

2 .2 ການຊຸກຍູ ຸ້ການນາໍໃຊ ຸ້ຜະລດິຕະ
ພນັທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມນີະໂຍບາຍ ຫຼ  ລະບຽບການ ນໍາໃຊ ຸ້
ຜະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ (ໂດຍສະເພາະນໍ ຸ້າ
ສະອາດ) 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມນໍາໃຊ ຸ້ຜະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດ
ລ ຸ້ອມ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ3: ການຮ່ວມມ ກບັຊຸມຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງທ ຸ້ອງຖິ່ ນ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

3.1 ມແີຜນງານຫຼ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ 
ເພ ່ ອຊ່ວຍຍກົລະດບັຊວິດິການເປັນ
ຢູ່ຂອງປະຊາຊນົທ ຸ້ອງຖິ່ ນ. 

 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມໄດ ຸ້ສ ຸ້າງແຜນງານຕ່າງໆ ຫຼ  ການກະກຽມຈດັ
ກດິຈະກໍາທີ່ ຊ່ວຍຍກົລະດບັຊວິດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົທ ຸ້ອງ
ຖິ່ ນຕວົຢ່າງ: ດ ຸ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ດ ຸ້ານການສກຶສາໃນເຂດ
ທຸ້ອງຖິ່ ນເປັນຕົ ຸ້ນ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກັຖານທີ່ ວ່າໂຮງແຮມກໍາ
ລງັຊ່ວຍເຫຼ ອຊຸມຊນົທ ຸ້ອງຖິ່ ນ 

  

3.2 ມແີຜນງານການປູກຈດິສໍານກຶ
ກ່ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງສິ່ ງ
ແວດລ ຸ້ອມໃຫ ຸ້ແກ່ຊຸມຊນົທ ຸ້ອງຖິ່ ນ 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມແີຜນງານການປູກຈດິສໍານກຶ / ກດິຈະກໍາ
ກ່ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມສໍາລບັຊຸມຊນົທ ຸ້ອງຖິ່ ນ 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກັຖານທີ່ ວ່າໂຮງແຮມກໍາ
ລງັຊ່ວຍເຫຼ ອໃນການປູກຈດິສໍານກຶດ ຸ້ານສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມກບັຊຸມຊນົ
ທ ຸ້ອງຖິ່ ນ 
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3.3 ການສ ຸ້າງກດິຈະ ກາໍເພ ່ ອສົ່ ງເສມີ
ການອະນຸລກັຮກັສາ 
ວດັທະນະທໍາ, ການສະແດງສລິະປະ
ວນັ ນະຄະດ ີແລະ ວຖິກີານດໍາລງົ
ຊວີດິຂອງປະຊາຊນົທ ຸ້ອງຖິ່ ນ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມໂີຄງການໃດໜຶ່ ງ ຫຼ  ສ ຸ້າງກດິຈະກໍາທີ່ ເປັນ
ການສົ່ ງເສມີການຮກັສາຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ວດັທະນະທໍາຂອງ
ທ ຸ້ອງຖິ່ ນ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກັຖານຂອງໂຄງການ
ສົ່ ງເສມີວດັທະນະທໍາທ ຸ້ອງຖິ່ ນ 

  

3.4 ການສ ຸ້າງໂອກາດໃຫ ຸ້ປະຊາຊນົ
ທ ຸ້ອງຖິ່ ນໄດ ຸ້ມວີຽກເຮດັງານທໍາ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມໂີຄງການ ຫຼ  ແຜນກດິຈະກໍາການ
ສະຫນບັສະຫນນູແຮງງານທຸ້ອງຖິ່ ນ 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກັຖານທີ່ ວ່າໂຮງແຮມກໍາ
ລງັສະຫນບັສະຫນນູແຮງງານທຸ້ອງຖິ່ ນ 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມສະໜບັສະໜນູການສ ຸ້າງໂອກາດວຽກເຮດັ
ງານທໍາໃຫ ຸ້ແກ່ທ ຸ້ອງຖິ່ ນ 

  

ເງ  ່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ4: ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

4.1 ການຈດັໂຄງການຝຶກອບົຮມົ
ກ່ຽວກບັການຄຸ ຸ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ
ໃຫ ຸ້ແກ່ພະນກັ ງານທົ່ ວໄປ ແລະ 
ພະນກັງານລະດບັຜູ ຸ້ຈດັການ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ແຜນງານຝຶກອບົຮມົດ ຸ້ານສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມໄດ ຸ້ຖ ກຈດັພມິ
ເປັນເອກະສານ ແລະ ປະກາດແຈ ຸ້ງການໃຫຸ້ພະນກັງານທຸກຄນົໄດ ຸ້
ຮບັຮູ ຸ້. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມໄດ ຸ້ປະເມນີຜນົຫຼກັສູດຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັ
ການຮກັສາສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມໃຫຸ້ພະນກັງານ 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມມກີານບນັທກຶກດິຈະກາໍການຝຶກອບົຮມົດ ຸ້ານ
ສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມແມ່ນເກບັຮກັສາໄວ ຸ້ໂດຍໂຮງແຮມ 

  

ເງ  ່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ5: ການຄຸ ຸ້ມຄອງຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ (ສິ່ ງເສດເຫຼ ອ) ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

5.1 ການແນະນາໍເຕກັນກິກ່ຽວກບັ
ການຄຸ ຸ້ມຄອງຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ ເຊັ່ ນ:ການ
ຫຸຼດຜ່ອນຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ (reduce), ການ
ນໍາກບັມາໃຊ ຸ້ຄ ນໃໝ່ (reuse), 

ການນາໍຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອມາຜະລດິແລ ຸ້ວນາໍ

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ການຄຸ ຸ້ມຄອງສິ່ ງເສດເຫຼ ອຕ ຸ້ອງປະຕບິດັຕາມກດົຫມາຍ 
ຫຼ ໃຫ ຸ້ສອດຄ່ອງກບັບນັດາກອບວຽກງານທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຕວົຢ່າງ: ການ
ປະເມນີຜນົອາດຈະປະຕບິດັໄດ ຸ້ດ ຸ້ວຍການເບີ່ ງຂໍ ຸ້ມູນໃນບດົບນັທກຶ
ຕ່າງໆກ່ຽວກບັປະລມິານຂອງສິ່ ງເສດເຫຼ ອ ແລະ ການມພີ ຸ້ນທີ່ ສໍາລບັ
ການແຍກສິ່ ງເສດເຫຼ ອ ແລະ ອ ່ ນໆ. 
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ເອາົມາໃຊ ຸ້ຄ ນໃໝ່ (recycling), 

ການແຍກປະເພດຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ ແລ
ະການໝກັຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອເພ ່ ອເຮດັປຸຸ໋ ຍ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມນໍາໃຊ ຸ້ຫລກັການ 3 R ຄ : Reduce 

(ຫຸຼດຜ່ອນ), Reuse (ນ າມາໃຊ ຸ້ຄ ນໃໝ່) ແລະ Recycle (ນໍາໄປ
ຜະລດິແລ ຸ້ວນໍາເອາົມາໃຊ ຸ້ຄ ນໃໝ່) ເພ ່ ອຈດັການຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ 

  

5.2 ການຊຸກຍູ ຸ້ເພ ່ ອໃຫ ຸ້ພະນກັງານ
ໃນໂຮງແຮມ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການ
ຫຸຼດຜ່ອນຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ(reduce), ການ
ນໍາກບັມາໃຊ ຸ້ຄ ນໃໝ່ (reuse), 

ການນາໍຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອມາຜະລດິແລ ຸ້ວເອາົ
ນໍາມາໃຊ ຸ້ຄ ນໃໝ່ (recycling), 

ການແຍກປະເພດ  ແລະ ການໝກັ
ຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມໂີຄງການຫຼ ແຜນກດິຈະກໍາການຊຸກຍູ ຸ້
ແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດໃີນການຄຸ ຸ້ມຄອງສິ່ ງເສດເຫຼ ອ (ເຊັ່ ນ: ການ
ແຍກຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ, ການລໄີຊເຄນີແລະອ ່ ນໆ) 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມຫີລກັຖານອ ຸ້າງອງີທີ່ ສະແດງໃຫຸ້ເຫນັເຖງິ
ກດິຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ ໄດ ຸ້ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັນັ ຸ້ນສອດຄ່ອງກບັແຜນກດິຈະ
ກໍາທີ່ ໄດ ຸ້ກໍານດົໄວ ຸ້. 

  

5.3 ຊຸກຍູ ຸ້ໃຫ ຸ້ແຂກມສ່ີວນຮ່ວມໃນ
ການນາໍຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອກບັມານາໍໃຊ ຸ້ຄ ນ
(reuse), ການນາໍຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອມາຜ່ານ
ຂະບວນການແລ ຸ້ວນາໍມາໃຊ ຸ້ຄ ນໃໝ່ 

(recycle) ແລະ ການແຍກປະເພດ
ຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມກີານໂຄສະນາປະຊາສໍາພນັຜ່ານສ ່ ມວນຊນົ 
ຫຼ  ໂຄສະນາປະຊາສໍາພນັພາຍໃນໂຮງແຮມເພ ່ ອຊກັຊວນໃຫຸ້ແຂກທີ່

ມາເຂົ ຸ້າພກັໄດ ຸ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຄຸ ຸ້ມຄອງສິ່ ງເສດເຫຼ ອ
ຕ່າງໆ.(ຜ່ານປຸ້າຍ, ຂໍ ຸ້ມູນ, ແຮງຈງູໃຈ) 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມຊຸກຍູ ຸ້ແຜນກດິຈະກໍາເພ ່ ອແຍກປະເພດສິ່ ງ
ເສດເຫຼ ອຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ສິ່ ງທີ່ ໃຊ ຸ້ບ່ໍໄດ ຸ້, ສິ່ ງທີ່ ສາມາດກບັນໍາມາໃຊ ຸ້ໄດ ຸ້
ຄ ນໃໝ່, ແລະ ສິ່ ງທີ່ ເປັນພດິ ໂດຍອງີໃສ່ຄວາມຕ ຸ້ອງການຂອງ
ລະບບົການຄຸ ຸ້ມຄອງບໍາບດັສິ່ ງເສດເຫຼ ອທີ່ ກໍານດົໄວ ຸ້. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມມແີຜນກດິຈະກໍາເພ ່ ອໂຄສະນາກ່ຽວກບັການ
ຄຸ ຸ້ມຄອງສິ່ ງເສດເຫຼ ອ ຕວົຢ່າງ: ການນໍາໃຊ ຸ້ຜະລດິຕະພນັຝຸ້າຍແທນ
ການນໍາໃຊ ຸ້ຖງົຢາງພາສຕກິເມ ່ ອເອາົເຄ ່ ອງໄປຊກັ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ6: ການນາໍໃຊ ຸ້ພະລງັງານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

6.1. ແນະນາໍວທິປີະຢັດພະລງັງານ 
ແລະການນາໍໃຊ ຸ້ເຄ ່ ອງເຕກັໂນໂລຊ ີ
ແລະ ອຸປະ ກອນປະຢັດພະລງັງານ 
ເພ ່ ອຊ່ວຍໃຫ ຸ້ໂຮງແຮມຫຸຼດຜ່ອນ
ການນາໍໃຊ ຸ້ພະລງັງານ. 
 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມແີຜນງານ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກດິຈະກໍາ
ຕ່າງໆເພ ່ ອເປັນການຊຸກຍູ ຸ້ການປະຢັດພະລງັງານ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມຄດັເລ ອກການນໍາໃຊ ຸ້ເຄ ່ ອງໄຟຟຸ້າແລະ
ອຸປະກອນຕ່າງໆຢ່າງເໝາະສມົເພ ່ ອເປັນການປະຢັດພະລງັງານຢ່າງມີ
ປະສດິທພິາບ ຕວົຢ່າງ: ນໍາໃຊ ຸ້ພະລງັງານໄຟຟຸ້າທີ່ ມປີະສດິທພິາບ, 
ການນໍາໃຊ ຸ້ດອກໄຟແບບປະຢັດ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟຸ້າທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັ
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ການຮບັຮອງດ ຸ້ວຍລະບບົການປະຢັດພະລງັງານສູງເຊັ່ ນ: ນໍາໃຊ ຸ້
ເຄ ່ ອງໃຊ ຸ້ໄຟຟຸ້າປະຢັດໄຟ ເບ ີ5. 
ເງ  ່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມຊຸກຍູ ຸ້ໃຫ ຸ້ພະນກັງານໃຫຸ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນກດິ
ຈະກໍາປະຢັດພະລງັງານ. 

  

6.2 ການຕດິຕັ ຸ້ງເຄ ່ ອງວດັແທກ/

ເຄ ່ ອງມ ໃນການຕດິຕາມການນາໍໃຊ ຸ້
ພະລງັງານ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມອອກແບບສະຖານທີ່ ໃນການຕດິຕັ ຸ້ງລະບບົ
ໄຟຟຸ້າ ແລະ ອຸປະກອນວດັແທກການນໍາໃຊ ຸ້ພະລງັງານໃຫຸ້ມຄີວາມເ
ໝາະສມົ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມແຍກຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກບັຂໍ ຸ້ມູນການນໍາໃຊ ຸ້
ອຸປະກອນປະຢັດພະລງັານຢູ່ແຕ່ລະບ່ອນ. 

  

6.3 ການຊຸກຍູ ຸ້ໃຫ ຸ້ແຂກໃຫ ຸ້ມສ່ີວນ
ຮ່ວມໃນການປະຢັດພະລງັງານ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມຊຸກຍູ ຸ້ແຂກຮບັຮູ ຸ້ເຖງິການປະຢັດພະລງັງານ, 
ມຂໍີ ຸ້ຄວາມ-ຮູບພາບຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ ແລະ ບນັດາປຸ້າຍໂຄະສະ
ນາຕ່າງໆ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ7: ການນາໍໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນໍ ຸ້າ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

7.1 ມກີານແນະນໍາເຕກັນກິການ
ປະຢັດນໍ ຸ້າ ແລະການໃຊ ຸ້ເຕກັໂນໂລຊີ
ໃນການປະຢັດ ນໍ ຸ້າ ແລະ ອຸປະກອນ 
ເພ ່ ອຊ່ວຍໃນການຫຸຼດຜ່ອນການນາໍ
ໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າ. 
 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມສຸ້າງແຜນດໍາເນນີງານ ຫຼ  ກດິຈະກໍາຕ່າງໆໃນ
ການຊຸກຍູ ຸ້ໃຫ ຸ້ມກີານນໍາໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສຸ້າງເອກະສານແນະນໍາໃນການຫຸຼດຜ່ອນການ
ຊມົໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າໃຫ ຸ້ແກ່ພະນກັງານພາຍໃນໂຮງແຮມ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 3) ນໍ ຸ້າ – ອຸປະກອນປະຢັດແມ່ນໃຊ ຸ້ໃນໂຮງແຮມເຊັ່ ນ: ທ່ໍ
ປິດອດັຕະໂນມດັ, ແລະຫຸ້ອງນໍ ຸ້າສອງຫ ຸ້ອງນໍ ຸ້າແບບໄຫຼຕໍ່ າ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 4) ໂຮງແຮມນໍາໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າທີ່ ໃຊ ຸ້ແລ ຸ້ວນໍາໄປໃຊ ຸ້ໃນກດິຈະກໍາ
ອ ່ ນທີ່ ຖກຶສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໃນທາງທີ່ ປອດໄພ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 5) ໂຮງແຮມເກບັກໍາຂໍ ຸ້ມູນ ແລະ ສະຖຕິຄ່ິາໃຊ ຸ້ຈ່າຍຕ່າງໆ
ຂອງການນໍາໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າ. 

  

7.2 ການບວົລະບດັຮກັສາເຄ ່ ອງ
ອຸປະກອນເພ ່ ອຊ່ວຍປະຢັດນໍ ຸ້າ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕ.ິ 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມກໍານດົແຜນບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນເຄ ່ ອງມ 
ການປະຢັດນໍ ຸ້າ; ລວມທງັການກວດກາເບິ່ ງເຂດບໍລເິວນທີ່ ມນໍີ ຸ້າຮົ່ ວ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມເກບັກໍາຂໍ ຸ້ມູນແຜນການບໍາລຸງຮກັສາເຄ ່ ອງມ 
ອຸປະກອນການປະຢັດນໍ ຸ້າ; ລວມທງັກວດກາເຂດບໍລເິວນທີ່ ມນໍີ ຸ້າຮົ່ ວ
ໄຫວ. 
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7.3 ການຊຸກຍູ ຸ້ໃຫ ຸ້ແຂກມສ່ີວນ
ຮ່ວມໃນການປະຢັດນໍ ຸ້າ. 
 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມກີານໂຄສະນາປະຊາສໍາພນັເພ ່ ອໃຫ ຸ້ແຂກມີ
ສ່ວນຮ່ວມໂຄງການການລນົນະລງົການປະຢັດນໍ ຸ້າເຊັ່ ນ: ສະແດງ
ຂໍ ຸ້ຄວາມແນະນໍາພາຍໃນຫຸ້ອງນອນແຂກ ແລະ ຢູ່ກະດານປະຊາສໍາ
ພນັຕ່າງໆ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມກີດົລະບຽບກ່ຽວກບັການປະຢັດນໍ ຸ້າ ແລະ 
ການຂໍຄວາມຮ່ວມມ ຈາກແຂກ ຕວົຢ່າງ: ຄວາມຕ ຸ້ອງການໃນການ
ປ່ຽນຜຸ້າເຊດັໂຕ, ຜຸ້າປູບ່ອນ 

  

7.4 ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງນໍ ຸ້າ
ທີ່ ໃຊ ຸ້ຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມໄດ ຸ້ສ ຸ້າງແຜນງານໃດໜຶ່ ງເພ ່ ອກວດສອບຄຸນ
ນະພາບຂອງນໍ ຸ້າຢ່າງໜຸ້ອຍ 1 ຄັ ຸ້ງ/ປີ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມເກບັບນັທກຶຜນົການທດົສອບຄຸນນະພາບນ ຸ້ໍາ
ແລະກວດເບິ່ ງວ່ານີ ຸ້ປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບທຸ້ອງຖິ່ ນສໍາລບັການນໍາ
ໃຊ ຸ້ນ ຸ້ໍາໃນໂຮງແຮມ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມມແີຜນສໍາຮອງໃນກໍລະນທີີ່ ນໍ ຸ້າບ່ໍໄດ ຸ້ຕາມ
ມາດຕະຖານ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂຫຼກັ ທີ່  8: ການຄຸ ຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ (ຢູ່ພາຍໃນ ແລະນອກອາຄານ) ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

8.1 ມກີານກາໍນດົບໍລເິວນພ ຸ້ນທີ່  ທີ່

ສາມາດສູບຢາໄດ ຸ້ ແລະ ບ່ໍສາມາດ
ສູບຢາຢ່າງຊດັເຈນ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໃນໂຮງແຮມມສີະຖານທີ່ ສູບຢາແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ມີ
ປຸ້າຍບອກ 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມຊຸກຍູ ຸ້ການບ່ໍສູບຢາເພ ່ ອເປັນການລເິລີ່ ມໃນ
ການຮກັສາສຸຂະພາບ 

  

8.2 ການຕດິຕາມ ແລະ ບໍາລຸງ
ຮກັສາອຸປະກອນເຄ ່ ອງໃຊ ຸ້ພາຍໃນ
ໂຮງແຮມຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິເພ ່ ອ
ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ຂອງອາກາດ 

ເຊັ່ ນ: ການບໍາລຸງຮກັສາເຄ ່ ອງປັບ
ອາກາດ ເປັນຕົ ຸ້ນ.   

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມແີຜນການບໍາລຸງຮກັສາເພ ່ ອເຮດັໃຫ ຸ້ແນ່ໃຈ
ວ່າເຄ ່ ອງຟອກອາກາດ, ເຄ ່ ອງປັບອາກາດ, ລະບາຍອາກາດ ແລະ 
ລະບບົຄຸນະພາບອາກາດອ ່ ນໆເຮດັວຽກຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມກີານບນັທກຶຜນົການບໍາລຸງຮກັສາເຄ ່ ອງປັບ
ອາກາດເພ ່ ອໃຫ ຸ້ສອດຄ່ອງຕາມແຜນທີ່ ກໍານດົໄວ ຸ້. 

  

ເງ  ່ອນໄຂຫຼກັ ທີ່  9: ການຄວບຄຸມມນົລະພດິທາງສຽງ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 



9 
 

9.1 ການສ ຸ້າງແຜນຄວບຄຸມສຽງ
ເນ ອງນນັ ທີ່ ມສີາເຫດມາຈາກການ
ປະຕບິດັງານຂອງໂຮງແຮມ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມກີານກວດກາແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງສຽງເນ ອງນນັ 
ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍ່ ແຂກ  ແລະ ປະຊາຊນົທີ່ ອາໄສຢູ່
ບໍລເິວນໃກ ຸ້ຄຽງ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມກໍານດົລະບຽບການແນະນໍາກ່ຽວກບັລະບບົ
ການຄວບຄຸມສຽງເນ ອງນນັ ແລະ ນໍາໃຊ ຸ້ວທິກີານຕ່າງໆທີ່ ເໝາະສມົ
ເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນສຽງເນ ອງນນັເພ ່ ອຄວບຄຸມສຽງໃນເວລາມກີານສ ຸ້ອມ
ແປງ ແລະ ປັບປຸງອາຄານ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ10: ການບໍາບດັ ແລະ ການຄຸ ຸ້ມຄອງນໍ ຸ້າເປ ຸ້ອນ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

10.1 ການນໍາໃຊ ຸ້ກນົໄກຕ່າງໆ ເພ ່ ອ
ປຸ້ອງກນັນໍ ຸ້າບ່ໍໃຫ ຸ້ມກີານປົນເປ ຸ້ອນ
ແລະຫຸຼດຜ່ອນການຜະລດິນໍ ຸ້າເປ ຸ້ອນ. 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມແີຜນງານການບໍາບດັນໍ ຸ້າເປ ຸ້ອນທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການ
ຈດັພມິເປັນເອກະສານ 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມວີທິໃີນການປະເມນີຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກບັນໍ ຸ້າ
ທີ່ ອາດຈະປົນເປ ຸ້ອນຈາກກດິຈະກໍາຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງແຮມ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມມບີດົລາຍການປະເມນີຄວາມສ່ຽງກ່ຽວ
ກບັນໍ ຸ້າທີ່ ອາດຈະປົນເປ ຸ້ອນຈາກກດິຈະກໍາຕ່າງໆພາຍໃນ
ໂຮງແຮມລວມທງັວທິກີານໃນການແກ ຸ້ໄຂ ແລະ ປຸ້ອງກນັ. 

  

10.2 ການສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າ
ເສຍທີ່ ຜ່ານການບໍາບດັແລ ຸ້ວ ນາໍມາ
ໃຊ ຸ້ຄ ນໃໝ່ 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມແີຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ ຸ້ແນະນໍາໃນ
ການນໍາໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າເປ ຸ້ອນທີ່ ຜ່ານການບໍາບດັແລ ຸ້ວນໍາມາໃຊ ຸ້ຄ ນໃໝ່ 
ຕວົຢ່າງ: ນໍາໃຊ ຸ້ເປັນນໍ ຸ້າຫດົຕົ ຸ້ນໄມ ຸ້. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມກີດິຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ ສອດຄ່ອງກບັແຜນ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ມຂໍີ ຸ້ແນະນໍາກ່ຽວກບັການໃຊ ຸ້ນໍ ຸ້າເປ ຸ້ອນທີ່ ຜ່ານ
ການບໍາບດັແລ ຸ້ວນໍາມາໃຊ ຸ້ຄ ນໃໝ່ ຕວົຢ່າງ: ນໍາໃຊ ຸ້ເປັນນໍ ຸ້າຫດົ
ຕົ ຸ້ນໄມ ຸ້. 

  

10.3 ການຊຸກຍູ ຸ້ການນາໍໃຊ ຸ້ການ
ບໍາບດັນໍ ຸ້າເປ ຸ້ອນ ຢ່າງເຫມາະສມົ. 
 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມໃຊ ຸ້ລະບບົບໍາບດັນໍ ຸ້າເສຍທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຢັຸ້ງຢ ນ
ຂອງຕນົເອງທີ່ ເຫມາະສມົສໍາລບັຂະຫນາດຂອງມນັໃນສະຖານະ
ການທີ່ ບ່ໍມລີະບບົບໍາບດັນໍ ຸ້າເສຍສາທາລະນະທີ່ ມຢູ່ີ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມບີດົລາຍງານກ່ຽວກບັການຄຸ ຸ້ມຄອງ
ລະບບົນໍ ຸ້າເປ ຸ້ອນ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາ  

  

ເງ  ່ອນໄຂ 3) ການທດົສອບນໍ ຸ້າເສຍແມ່ນດໍາເນນີເປັນປົກກະຕເິພ ່ ອ
ຕດິຕາມການໄຫຼອອກສູ່ສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 
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ເງ  ່ອນໄຂ 4) ໂຮງແຮມຕດິຕັ ຸ້ງລະບບົຈບັໄຂມນັສໍາລບັເຮ ອນຄວົ, 

ຮ ຸ້ານອາຫານ ແລະພ ຸ້ນທີ່ ທີ່ ປົນເປ ຸ້ອນນໍ ຸ້າມນັ 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 5) ໂຮງແຮມມແີຜນສໍາຮອງໃນກໍລະນກີານບໍາບດັນໍ ຸ້າ
ເປ ຸ້ອນບ່ໍໄດ ຸ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ ໄດ ຸ້ກໍານດົໄວ ຸ້ ຖຸ້າມ.ີ 

  

ເງ  ່ອນໄຂຫຼກັ ທີ່  11: ການຈດັການຂີ ຸ້ເຫຍ ຸ້ອ ທີ່ ມສີານເຄມ ີແລະ ວດັຖຸທີ່ ເປັນພດິ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

11.1 ມເີຄ ່ ອງຫມາຍຊີ ຸ້ບອກຢ່າງຈະ
ແຈ ຸ້ງສໍາລບັວດັຖຸທີ່ ເປັນພດິ (ເປັນ
ອນັຕະລາຍ) 

 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມເກບັຮກັສາບນັຊລີາຍຊ ່ ຂອງສານເຄມທີີ່ ເປັນ
ພດິແລະສິ່ ງເສດເຫຼ ອອນັຕະລາຍອ ່ ນໆທີ່ ໄດ ຸ້ນໍາໃຊ ຸ້ ຫຼ  ເກດີຂຶ ຸ້ນຈາກ
ໂຮງແຮມ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມປີຸ້າຍ ແລະ ເຄ ່ ອງໝາຍຊີ ຸ້ບອກບ່ອນເກບັ
ຮກັສາສານເຄມທີີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມກໍານດົເຂດທີ່ ມຄີວາມປອດໄພໃນການເກບັ
ຮກັສາສານເຄມ ີແລະ ວດັຖຸທີ່ ເປັນພດິທີ່ ຫ່າງໄກຈາກເຂດບໍລກິານ
ແຂກ ແລະ ພະນກັງານຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ. 

  

11.2 ການຄຸ ຸ້ມຄອງການກາໍຈດັສິ່ ງ
ເສດເຫຼ ອທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຢ່າງເໝ
າະສມົ 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມຖີານເກບັກໍາຂໍ ຸ້ມູນກ່ຽວກບັການຄຸ ຸ້ມຄອງ
ການກໍາຈດັສິ່ ງເສດເຫຼ ອທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມແຍກຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກບັການຄຸ ຸ້ມຄອງການ
ກໍາຈດັສິ່ ງເສດເຫຼ ອທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ໃຫ ຸ້ກບັແຂກມາພກັເຊົ່ າ ແລະ 
ພະນກັງານໃນໂຮງແຮມ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມມກີານຈດັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສໍາມະ
ນາທີ່ ຈາໍເປັນໃຫຸ້ແກ່ພະນກັງານພາຍໃນໂຮງແຮມເພ ່ ອປັບປຸງຍກົ
ລະດບັຄວາມຮູ ຸ້ກ່ຽວກບັການຄຸ ຸ້ມຄອງການກໍາຈດັສິ່ ງເສດເຫຼ ອທີ່ ເປັນ
ອນັຕະລາຍ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 4) ໂຮງແຮມກໍາຈດັສິ່ ງເສດເຫຼ ອທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍໂດຍ
ອງີໃສ່ແຜນການຄຸ ຸ້ມຄອງການກໍາຈດັສິ່ ງເສດເຫຼ ອທີ່ ໄດ ຸ້ກໍານດົໄວ ຸ້. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 5) ໂຮງແຮມມກີານໃຫຸ້ຂໍ ຸ້ມູນກ່ຽວກບັການຄຸ ຸ້ມຄອງການ
ກໍາຈດັສິ່ ງເສດເຫຼ ອທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຕໍ່ ແຂກທີ່ ມາພກັ ແລະ
ພະນກັງານຂອງຕນົ ຕວົຢ່າງ: ການນໍາໃຊ ຸ້ຂໍ ຸ້ຄວາມແນະນໍາ, ແຜ່ນຜບັ
, ກະດານໂຄສະນາ ແລະ ອ ່ ນໆ. 
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11.3 ການກວດກາການຮກັສາ
ຄວາມສະອາດ ແລະ ການບໍາລຸງ
ຮກັສາສາງເກບັເຄ ່ ອງຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕເິພ ່ ອຫຼກີເວັ ຸ້ນການຮົ່ ວໄຫຼ
ຂອງວດັຖຸທີ່ ມແີກສັ ແລະ ສານເຄມ ີ 

ເງ  ່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມກໍານດົວທິກີານໃນການອະນາໄມ ແລະ ບໍາ
ລຸງຮກັສາພຶ ຸ້ນຖານສາງເກບັເຄ ່ ອງທີ່ ປະສມົສານເຄມ ີແລະ ສານພດິ
ທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມປະຕບິດັຕາມມວີທິກີານຕ່າງໆໃນການ
ອະນາໄມ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາພ ຸ້ນທີ່ ສາງເກບັເຄ ່ ອງທີ່ ມສີານເຄມ ີ
ແລະ ສານພດິທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ. 

  

ເງ  ່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມຕດິຕາມປະລມິານການນໍາໃຊ ຸ້ສານເຄມ ີ   
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