ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່ າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ ອງທ່ ຽວ
ຸ້ ຄອງທຸລະກິດການທ່ ອງທ່ ຽວ
ກົມຄຸ ມ

ໃບປະເມີນຕົນເອງ
ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
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ຸ້ ນຜູ ຂ
ຸ້ ໍສະໝັກ ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
ຂໍມູ
ຊ່ ໂຮງແຮມ/ລີສອດ:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ທີ່ຢູ່ /ທີ່ຕັງ:ຸ້
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
ຸ້ ນຜູ ຕຸ້ ດ
ິ ຕໍ່ປະສານງານ
ຂໍມູ
ຊ່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
ເບີໂທລະສັບ/ WhatApp/ Email
ະະ
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

ຸ້ ນຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນຂໍມູ
ຸ້ ຢັງຢ
ຸ້ ນວ່າທຸກໆຂໍມູ
ຸ້ ນໃນເອກະສານສະບັບນີເປັ
ຸ້ ນປັດຈຸບນ
ຸ້
ັ . ຂຸ້າພະເຈົາຈະປະຕິ
ັ ການປະ
ຂຸ້າພະເຈົາຂໍ
ບດ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ນ ແລະ ການມອບຮັບລາງວັນທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນ
ັ ຕາມຂັນຕອນການປະເມີ
ເມີນຕົນເອງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ນ, ການອອກໃບຢັງຢ
ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ.
ວັນທີ/ເດອນ/ປີ……………………..
ຸ້ ່ ນສະໝັກ
ຊ່ ແລະ ລາຍເຊັນຜູ ຍ
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ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
ໃບປະເມີນຕົນເອງ
ຸ້
ັ ທີ 1: ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຈັດຕັງປະຕິ
ັ ງານທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມຂອງໂຮງແຮມ
ເງ່ ອນໄຂຫຼກ
ບດ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ຸ້
ັ ດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ (ທີ່
1.1 ການສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາຮັກສາສິ່ງ ເງ່ ອນໄຂ 1) ນະໂຍບາຍ/ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແວດລຸ້ອມ ເພ່ ອແນໃສ່ຊຸກຍູ ຸ້ໃຫຸ້ທຸກ

ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ) ຄວນໄດຸ້ກາໍ ນົດ ແລະ ຂຽນເປັນ

ພະນັກງານໂຮງແຮມ, ລູກຄຸ້າ ແລະ

ຮັກສາໄວຸ້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະສາມາດຊອກຫາໄດຸ້ງ່າຍ.

ຸ້ າຍ (ຜູ ສ
ຸ້ ະຫນອງສິນຄຸ້າ)
ຜູ ຂ

ຸ້
ັ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມໄດຸ້ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ/ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງເຊັ່ນ:

ັ ການ
ປະກອບສ່ວນໃນການປະຕິບດ
ຸ້ ຄອງຮັກສາສິ່ງແວດລຸ້ອມ.
ຄຸ ມ

ຸ້ ໍລຫ
ິ ານລະດັບສູງຂອງໂຮງແຮມ ເພ່ ອເກັບ
ລາຍລັກອັກສອນໂດຍຜູ ບ

ຸ້ າຍ (ຜູ ຸ້
ທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມໃຫຸ້ແກ່ ພະນັກງານ, ລູກຄຸ້າຜູຂ

ຸ້ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັງຸ້
ສະຫນອງສິນຄຸ້າ) ເພ່ ອໃຫຸ້ເຂົາເຈົາມີ
ັ .
ປະຕິບດ

1.2 ມີແຜນງານໃນການປູ ກຈິດ

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີແຜນການຝຶ ກອົບຮົມພະນັກງານໃນການ

ຸ້ ່ ຽວກັບ
ສໍານຶກໃຫຸ້ພະນັກງານໃຫຸ້ຮູ ກ

ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ຄຸ ມ

ການຈັດຝຶ ກອົບຮົມ ເປັ ນຕົນຸ້ .

ເງ່ ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມມີແຜນກິດຈະກໍາດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມເພ່ ອ

ການຮັກສາສິ່ງແວດລຸ້ອມ ເຊັ່ນ :

ົ ບັນທຶກການຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດຸ້ອບ
ັ ເດດ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມີບດ
ຸ້ າຍ (ຜູ ສ
ຸ້ ະຫນອງສິນຄຸ້າ)ໃຫຸ້ມ ີ
ຊຸກຍູ ຸ້ໃຫຸ້ພະນັກງານ, ລູກຄຸ້າ ແລະຜູ ຂ
ຸ້
ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍານັນ.
ເງ່ ອນໄຂ 4) ໂຮງແຮມເກັບຮັກສາບັນທຶກກິດຈະກໍາດຸ້ານ

1.3 ມີແຜນຄຸ ຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດໂຮງ
ແຮມ.

ຸ້ ະຫນອງ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບພະນັກງານ, ລູກຄຸ້າແລະຜູ ສ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ,ຈັດພິມ
ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີແຜນການຄຸ ມ
ຸ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ
ເປັນເອກະສານ ແລະ ໄດຸ້ຮບ
ບດ

ັ ຖານຂອງການປະຕິບດ
ັ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກ
ດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມເຊັ່ນ: ບັນທຶກປະຈໍາເດອນຂອງການຫຼຸດຜ່ອນ

ໍ ຸ້ ການຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງນຸ້ໍາເສຍ, ການຫຼຸດຜ່ອນຂີ ຸ້
ພະລັງງານ, ການຊົມໃຊຸ້ນາ,
ຸ້
່ ນໆ.
ເຫຍອແລະອ
ັ ຖານອ່ ນໆດຸ້ານການ
ເງ່ ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ຄຸ ມ
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1.4 ມີແຜນການຕິດຕາມກວດກາ
ການຄຸ ຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ

ເງ່ ອນໄຂ 1)ໂຮງແຮມມີລະບົບເພ່ ອວັດແທກ ແລະ ຕິດຕາມ
ຸ້
ັ ກິດຈະກໍາດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ຖານຂອງການປັບປຸ ງ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມຂອງໂຮງແຮມ
ຢ່າງຕໍ່ເນ່ ອງຕໍ່ລະບົບການຄຸ ມ

ັ ທີ 2: ການນໍາໃຊຸ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັ ນມິດກັບສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ເງ່ ອນໄຂຫຼກ
ີ ານນໍາໃຊຸ້
2.1 ການຊຸກຍູ ຸ້ໃຫຸ້ມກ
ຜະລິດຕະພັນທຸ້ອງຖິ່ນໃນການດໍາ
ເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມເຊັ່ນ:

ອາຫານ ແລະເຄ່ ອງຫັດຖະກໍາ ເປັ ນ
ຸ້
ຕົນ.

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີນະໂຍບາຍ ຫຼ ລະບຽບການໃດໜຶ່ງທີ່ຊຸກຍູ ຸ້
ໃຫຸ້ນໍາໃຊຸ້ຜະລິດຕະພັນທຸ້ອງຖິ່ນ.

ເງ່ ອນໄຂ 2) ຫຸ້ອງພັກ, ຮຸ້ານອາຫານ, ຫຸ້ອງຮັບແຂກ ແລະ

ສະຖານທີ່ອ່ ນໆ ແມ່ ນຕົກແຕ່ ງດຸ້ວຍຜະລິດຕະພັນທຸ້ອງຖິ່ນ

ເງ່ ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມໃຊຸ້ອາຫານທຸ້ອງຖິ່ນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັ ນໄປ
ໄດຸ້

2.2 ການຊຸກຍູ ຸ້ການນໍາໃຊຸ້ຜະລິດຕະ ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີນະໂຍບາຍ ຫຼ ລະບຽບການ ນໍາໃຊຸ້
ພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລຸ້ອມ.

ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລຸ້ອມ (ໂດຍສະເພາະນໍາຸ້
ສະອາດ)

ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມນໍາໃຊຸ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດ
ລຸ້ອມ.
ຸ້ ອງຖິ່ນ
ັ ທີ 3: ການຮ່ວມມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງທຸ້
ເງ່ ອນໄຂຫຼກ
3.1 ມີແຜນງານຫຼກິດຈະກໍາຕ່າງໆ

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມໄດຸ້ສາຸ້ ງແຜນງານຕ່ າງໆ ຫຼ ການກະກຽມຈັດ

ຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນທຸ້ອງຖິ່ນ.

ຖິ່ນຕົວຢ່າງ: ດຸ້ານສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ດຸ້ານການສຶກສາໃນເຂດ

ິ ການເປັ ນ
ເພ່ ອຊ່ວຍຍົກລະດັບຊິວດ

ິ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທຸ້ອງ
ກິດຈະກໍາທີ່ຊ່ວຍຍົກລະດັບຊິວດ
ຸ້
ທຸ້ອງຖິ່ນເປັນຕົນ.

ັ ຖານທີ່ວ່າໂຮງແຮມກໍາ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກ
ລັງຊ່ວຍເຫຼອຊຸມຊົນທຸ້ອງຖິ່ນ
3.2 ມີແຜນງານການປູ ກຈິດສໍານຶກ

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີແຜນງານການປູກຈິດສໍານຶກ / ກິດຈະກໍາ

ແວດລຸ້ອມໃຫຸ້ແກ່ ຊຸມຊົນທຸ້ອງຖິ່ນ

ັ ຖານທີ່ວ່າໂຮງແຮມກໍາ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກ

ກ່ ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງສິ່ງ

ກ່ ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລຸ້ອມສໍາລັບຊຸມຊົນທຸ້ອງຖິ່ນ

ລັງຊ່ວຍເຫຼອໃນການປູກຈິດສໍານຶກດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມກັບຊຸມຊົນ
ທຸ້ອງຖິ່ນ
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3.3 ການສຸ້າງກິດຈະ ກໍາເພ່ ອສົ່ງເສີມ ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີໂຄງການໃດໜຶ່ງ ຫຼ ສຸ້າງກິດຈະກໍາທີ່ເປັນ
ັ ຮັກສາ
ການອະນຸລກ

ການສົ່ງເສີມການຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງ

ີ ານດໍາລົງ
ວັນ ນະຄະດີ ແລະ ວິຖກ

ັ ຖານຂອງໂຄງການ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກ

3.4 ການສຸ້າງໂອກາດໃຫຸ້ປະຊາຊົນ

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີໂຄງການ ຫຼ ແຜນກິດຈະກໍາການ

ວັດທະນະທໍາ, ການສະແດງສິລະປະ ທຸ້ອງຖິ່ນ.
ິ ຂອງປະຊາຊົນທຸ້ອງຖິ່ນ.
ຊີວດ

ີ ຽກເຮັດງານທໍາ.
ທຸ້ອງຖິ່ນໄດຸ້ມວ

ສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາທຸ້ອງຖິ່ນ

ສະຫນັບສະຫນູນແຮງງານທຸ້ອງຖິ່ນ

ັ ຖານທີ່ວ່າໂຮງແຮມກໍາ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສາມາດສະຫນອງຫຼກ
ລັງສະຫນັບສະຫນູນແຮງງານທຸ້ອງຖິ່ນ

ເງ່ ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມສະໜັບສະໜູນການສຸ້າງໂອກາດວຽກເຮັດ
ງານທໍາໃຫຸ້ແກ່ ທຸ້ອງຖິ່ນ
ັ ທີ 4: ການພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນ
ເງ່ ອນໄຂຫຼກ
4.1 ການຈັດໂຄງການຝຶ ກອົບຮົມ

ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ກ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ໃຫຸ້ແກ່ ພະນັກ ງານທົ່ວໄປ ແລະ
ຸ້ ດ
ັ ການ.
ພະນັກງານລະດັບຜູ ຈ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ເງ່ ອນໄຂ 1) ແຜນງານຝຶ ກອົບຮົມດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມໄດຸ້ຖກຈັດພິມ
ເປັນເອກະສານ ແລະ ປະກາດແຈ ຸ້ງການໃຫຸ້ພະນັກງານທຸກຄົນໄດຸ້
ຮັບຮູ .ຸ້

ັ ສູດຝຶ ກອົບຮົມກ່ ຽວກັບ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມໄດຸ້ປະເມີນຜົນຫຼກ
ການຮັກສາສິ່ງແວດລຸ້ອມໃຫຸ້ພະນັກງານ

ເງ່ ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມມີການບັນທຶກກິດຈະກໍາການຝຶກອົບຮົມດຸ້ານ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມແມ່ ນເກັບຮັກສາໄວຸ້ໂດຍໂຮງແຮມ
ຸ້ ອຸ້ (ສິ່ງເສດເຫຼອ)
ັ ທີ 5: ການຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງຂີເຫຍ
ເງ່ ອນໄຂຫຼກ
5.1 ການແນະນໍາເຕັກນິກກ່ ຽວກັບ

ຸ້ ຄອງສິ່ງເສດເຫຼອຕຸ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດຫມາຍ
ເງ່ ອນໄຂ 1) ການຄຸ ມ

ຸ້ ອຸ້ (reduce), ການ
ຫຼຸດຜ່ອນຂີເຫຍ

ຸ້ ນໃນບົດບັນທຶກ
ັ ໄດຸ້ດວ
ຸ້ ຍການເບີ່ງຂໍມູ
ປະເມີນຜົນອາດຈະປະຕິບດ

ຸ້ ອຸ້ ເຊັ່ນ:ການ
ການຄຸ ຸ້ມຄອງຂີເຫຍ
ນໍາກັບມາໃຊຸ້ຄນໃໝ່ (reuse),

ຸ້
ຸ້
ການນໍາຂີເຫຍ
ອມາຜະລິ
ດແລຸ້ວນໍາ

ຫຼໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກອບວຽກງານທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຕົວຢ່າງ: ການ

ຸ້ ່ ສໍາລັບ
ຕ່ າງໆກ່ ຽວກັບປະລິມານຂອງສິ່ງເສດເຫຼອ ແລະ ການມີພນທີ
ການແຍກສິ່ງເສດເຫຼອ ແລະ ອ່ ນໆ.
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ເອົາມາໃຊຸ້ຄນໃໝ່ (recycling),

ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມນໍາໃຊຸ້ຫລັກການ 3 R ຄ: Reduce

ຸ້ ອເພ
ຸ້ ່ ອເຮັດປຸຸ໋ ຍ.
ະການໝັກຂີເຫຍ

(ຫຼຸດຜ່ອນ), Reuse (ນາມາໃຊຸ້ຄນໃໝ່) ແລະ Recycle (ນໍາໄປ
ຸ້ ອຸ້
ຜະລິດແລຸ້ວນໍາເອົາມາໃຊຸ້ຄນໃໝ່) ເພ່ ອຈັດການຂີເຫຍ

5.2 ການຊຸກຍູ ຸ້ເພ່ ອໃຫຸ້ພະນັກງານ

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີໂຄງການຫຼແຜນກິດຈະກໍາການຊຸກຍູ ຸ້

ຸ້ ອຸ້ ແລ
ການແຍກປະເພດຂີເຫຍ

ໃນໂຮງແຮມ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ

ັ ທີ່ດີໃນການຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງເສດເຫຼອ (ເຊັ່ນ: ການ
ແນວທາງປະຕິບດ

ນໍາກັບມາໃຊຸ້ຄນໃໝ່ (reuse),

ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມີຫລັກຖານອຸ້າງອີງທີ່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນເຖິງ

ນໍາມາໃຊຸ້ຄນໃໝ່ (recycling),

ກໍາທີ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້.

ຸ້ ອ(reduce),
ຸ້
ຫຼຸດຜ່ອນຂີເຫຍ
ການ

ຸ້
ຸ້
ການນໍາຂີເຫຍ
ອມາຜະລິ
ດແລຸ້ວເອົາ

ຸ້ ອ,
ຸ້ ການລີໄຊເຄີນແລະອ່ ນໆ)
ແຍກຂີເຫຍ

ຸ້
ຸ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ນັນສອດຄ
່ ອງກັບແຜນກິດຈະ
ກິດຈະກໍາຕ່ າງໆທີ່ໄດຸ້ຈດ
ບດ

ການແຍກປະເພດ ແລະ ການໝັກ
ຸ້
ຸ້
ຂີເຫຍ
ອ.

5.3 ຊຸກຍູ ຸ້ໃຫຸ້ແຂກມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ຸ້ ອກັ
ຸ້ ບມານໍາໃຊຸ້ຄນ
ການນໍາຂີເຫຍ

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີການໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນຜ່ານສ່ ມວນຊົນ

ຂະບວນການແລຸ້ວນໍາມາໃຊຸ້ຄນໃໝ່

ຸ້ ນ, ແຮງຈູງໃຈ)
ຕ່ າງໆ.(ຜ່ານປຸ້າຍ, ຂໍມູ

ຸ້
ຸ້
່ ານ
(reuse), ການນໍາຂີເຫຍ
ອມາຜ

(recycle) ແລະ ການແຍກປະເພດ
ຸ້
ຸ້
ຂີເຫຍ
ອ.

ຫຼ ໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນພາຍໃນໂຮງແຮມເພ່ ອຊັກຊວນໃຫຸ້ແຂກທີ່
ຸ້ ກໄດຸ້ມສ
ີ ່ ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງເສດເຫຼອ
ມາເຂົາພັ

ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມຊຸກຍູແຸ້ ຜນກິດຈະກໍາເພ່ ອແຍກປະເພດສິ່ງ

ໍ , ສິ່ງທີ່ສາມາດກັບນໍາມາໃຊຸ້ໄດຸ້
ເສດເຫຼອຕ່ າງໆ ເຊັ່ນ: ສິ່ງທີ່ໃຊຸ້ບ່ ໄດຸ້
ຄນໃໝ່, ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນພິດ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງ
ຸ້ ຄອງບໍາບັດສິ່ງເສດເຫຼອທີ່ກໍານົດໄວຸ້.
ລະບົບການຄຸ ມ

ເງ່ ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມມີແຜນກິດຈະກໍາເພ່ ອໂຄສະນາກ່ ຽວກັບການ
ຸ້ ຄອງສິ່ງເສດເຫຼອ ຕົວຢ່າງ: ການນໍາໃຊຸ້ຜະລິດຕະພັນຝຸ້າຍແທນ
ຄຸ ມ
ການນໍາໃຊຸ້ຖງົ ຢາງພາສຕິກເມ່ ອເອົາເຄ່ ອງໄປຊັກ.
ັ ທີ 6: ການນໍາໃຊຸ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ເງ່ ອນໄຂຫຼກ
ີ ະຢັ ດພະລັງງານ
6.1. ແນະນໍາວິທປ

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີແຜນງານ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກິດຈະກໍາ

ແລະ ອຸ ປະ ກອນປະຢັ ດພະລັງງານ

ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມຄັດເລອກການນໍາໃຊຸ້ເຄ່ ອງໄຟຟຸ້າແລະ

ການນໍາໃຊຸ້ພະລັງງານ.

ປະສິດທິພາບ ຕົວຢ່າງ: ນໍາໃຊຸ້ພະລັງງານໄຟຟຸ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ,

ແລະການນໍາໃຊຸ້ເຄ່ ອງເຕັກໂນໂລຊີ
ເພ່ ອຊ່ວຍໃຫຸ້ໂຮງແຮມຫຼຸດຜ່ອນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ຸ້ ານປະຢັດພະລັງງານ.
ຕ່ າງໆເພ່ ອເປັນການຊຸກຍູກ

ອຸ ປະກອນຕ່ າງໆຢ່າງເໝາະສົມເພ່ ອເປັນການປະຢັດພະລັງງານຢ່າງມີ
ັ
ການນໍາໃຊຸ້ດອກໄຟແບບປະຢັດ ແລະ ອຸ ປະກອນໄຟຟຸ້າທີ່ໄດຸ້ຮບ
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ການຮັບຮອງດຸ້ວຍລະບົບການປະຢັດພະລັງງານສູງເຊັ່ນ: ນໍາໃຊຸ້
ເຄ່ ອງໃຊຸ້ໄຟຟຸ້າປະຢັດໄຟ ເບີ 5.

ີ ່ ວນຮ່ວມໃນກິດ
ເງ່ ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມຊຸກຍູໃຸ້ ຫຸ້ພະນັກງານໃຫຸ້ມສ
ຸ້ ່ ອງວັດແທກ/
6.2 ການຕິດຕັງເຄ

ເຄ່ ອງມໃນການຕິດຕາມການນໍາໃຊຸ້
ພະລັງງານ.

ຈະກໍາປະຢັດພະລັງງານ.

ຸ້
ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມອອກແບບສະຖານທີ່ໃນການຕິດຕັງລະບົ
ບ
ີ ວາມເ
ໄຟຟຸ້າ ແລະ ອຸ ປະກອນວັດແທກການນໍາໃຊຸ້ພະລັງງານໃຫຸ້ມຄ
ໝາະສົມ.

ຸ້ ນການນໍາໃຊຸ້
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມແຍກຢ່າງລະອຽດກ່ ຽວກັບຂໍມູ
ອຸ ປະກອນປະຢັດພະລັງານຢູ່ແຕ່ ລະບ່ອນ.

ີ ່ ວນ
6.3 ການຊຸກຍູ ຸ້ໃຫຸ້ແຂກໃຫຸ້ມສ
ຮ່ວມໃນການປະຢັ ດພະລັງງານ.

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມຊຸກຍູແຸ້ ຂກຮັບຮູ ເຸ້ ຖິງການປະຢັດພະລັງງານ,
ໍ ຸ້
ມີຂຄວາມ-ຮູ
ບພາບຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ ແລະ ບັນດາປຸ້າຍໂຄະສະ
ນາຕ່ າງໆ.

ຸ້ ່ າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸ ນນະພາບຂອງນໍາຸ້
ັ ທີ 7: ການນໍາໃຊຸ້ນໍາຢ
ເງ່ ອນໄຂຫຼກ
7.1 ມີການແນະນໍາເຕັກນິກການ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມສຸ້າງແຜນດໍາເນີນງານ ຫຼ ກິດຈະກໍາຕ່ າງໆໃນ

ີ ານນໍາໃຊຸ້ນາຢ
ໍ ຸ້ ່ າງມີປະສິດທິພາບ.
ປະຢັດນໍາຸ້ ແລະການໃຊຸ້ເຕັກໂນໂລຊີ ການຊຸກຍູ ຸ້ໃຫຸ້ມກ
ໃນການປະຢັ ດ ນໍາຸ້ ແລະ ອຸ ປະກອນ ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມສຸ້າງເອກະສານແນະນໍາໃນການຫຼຸດຜ່ອນການ
ເພ່ ອຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາ
ໍ ຸ້
ໃຊຸ້ນາ.

ໍ ຸ້ ແກ່ ພະນັກງານພາຍໃນໂຮງແຮມ.
ຊົມໃຊຸ້ນາໃຫຸ້

ເງ່ ອນໄຂ 3) ນໍາຸ້ – ອຸ ປະກອນປະຢັດແມ່ ນໃຊຸ້ໃນໂຮງແຮມເຊັ່ນ: ທໍ່
ຸ້
ຸ້
ໍ
ປິດອັດຕະໂນມັດ, ແລະຫຸ້ອງນໍາສອງຫຸ້
ອງນໍາແບບໄຫຼ
ຕ່ າ.

ຸ້ ່ ໃຊຸ້ແລຸ້ວນໍາໄປໃຊຸ້ໃນກິດຈະກໍາ
ເງ່ ອນໄຂ 4) ໂຮງແຮມນໍາໃຊຸ້ນໍາທີ
ອ່ ນທີ່ຖຶກສຸ ຂະອະນາໄມ ແລະ ໃນທາງທີ່ປອດໄພ.

ຸ້ ນ ແລະ ສະຖິຕຄ
ິ ່ າໃຊຸ້ຈ່າຍຕ່ າງໆ
ເງ່ ອນໄຂ 5) ໂຮງແຮມເກັບກໍາຂໍມູ
7.2 ການບົວລະບັດຮັກສາເຄ່ ອງ

ອຸ ປະກອນເພ່ ອຊ່ວຍປະຢັ ດນໍາຸ້ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ.

ໍ ຸ້
ຂອງການນໍາໃຊຸ້ນາ.

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມກໍານົດແຜນບໍາລຸ ງຮັກສາອຸ ປະກອນເຄ່ ອງມ

ໍ ຸ້ ່ ວ.
ການປະຢັດນໍາ;ຸ້ ລວມທັງການກວດກາເບິ່ງເຂດບໍລເິ ວນທີ່ມີນາຮົ

ຸ້ ນແຜນການບໍາລຸ ງຮັກສາເຄ່ ອງມ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມເກັບກໍາຂໍມູ

ໍ ຸ້ ່ ວ
ອຸ ປະກອນການປະຢັດນໍາ;ຸ້ ລວມທັງກວດກາເຂດບໍລເິ ວນທີ່ມີນາຮົ
ໄຫວ.
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7.3 ການຊຸກຍູ ຸ້ໃຫຸ້ແຂກມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການປະຢັ ດນໍາ.ຸ້

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີການໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນເພ່ ອໃຫຸ້ແຂກມີ
ຸ້ ່ ນ: ສະແດງ
ສ່ວນຮ່ວມໂຄງການການລົນນະລົງການປະຢັດນໍາເຊັ

ຸ້
ຂໍຄວາມແນະນໍ
າພາຍໃນຫຸ້ອງນອນແຂກ ແລະ ຢູ່ກະດານປະຊາສໍາ
ພັນຕ່ າງໆ.

ົ ລະບຽບກ່ ຽວກັບການປະຢັດນໍາຸ້ ແລະ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມີກດ
ການຂໍຄວາມຮ່ວມມຈາກແຂກ ຕົວຢ່າງ: ຄວາມຕຸ້ອງການໃນການ
ປ່ຽນຜຸ້າເຊັດໂຕ, ຜຸ້າປູບ່ອນ
7.4 ຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບຂອງນໍາຸ້
ທີ່ໃຊຸ້ຢ່ ູພາຍໃນໂຮງແຮມ.

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມໄດຸ້ສາຸ້ ງແຜນງານໃດໜຶ່ງເພ່ ອກວດສອບຄຸ ນ
ຸ້ ່ າງໜຸ້ອຍ 1 ຄັງ/ປີ
ຸ້ .
ນະພາບຂອງນໍາຢ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມເກັບບັນທຶກຜົນການທົດສອບຄຸ ນນະພາບນຸ້ໍາ

ຸ້
ັ ຕາມກົດລະບຽບທຸ້ອງຖິ່ນສໍາລັບການນໍາ
ແລະກວດເບິ່ງວ່ານີປະຕິ
ບດ
ໃຊຸ້ນາຸ້ໍ ໃນໂຮງແຮມ.

ຸ້ ່ ໄດຸ້ຕາມ
ີ າບໍ
ເງ່ ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມມີແຜນສໍາຮອງໃນກໍລະນີທ່ ນໍ
ມາດຕະຖານ.
ັ ທີ່ 8: ການຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງຄຸ ນນະພາບຂອງອາກາດ (ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະນອກອາຄານ)
ເງ່ ອນໄຂຫຼກ
ຸ້ ່ ທີ່
8.1 ມີການກໍານົດບໍລເິ ວນພນທີ

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໃນໂຮງແຮມມີສະຖານທີ່ສູບຢາແຍກຕ່ າງຫາກ ແລະ ມີ

ສາມາດສູບຢາໄດຸ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດ

ປຸ້າຍບອກ

ສູ ບຢາຢ່າງຊັດເຈນ.

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ຸ້ ານບໍ່ສູບຢາເພ່ ອເປັນການລິເລີ່ມໃນ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມຊຸກຍູກ
ການຮັກສາສຸ ຂະພາບ

8.2 ການຕິດຕາມ ແລະ ບໍາລຸ ງ

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີແຜນການບໍາລຸ ງຮັກສາເພ່ ອເຮັດໃຫຸ້ແນ່ ໃຈ

ໂຮງແຮມຢ່າງເປັນປົ ກກະຕິ ເພ່ ອ

ລະບົບຄຸ ນະພາບອາກາດອ່ ນໆເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ຮັກສາອຸ ປະກອນເຄ່ ອງໃຊຸ້ພາຍໃນ
ຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ຂອງອາກາດ
ເຊັ່ນ: ການບໍາລຸ ງຮັກສາເຄ່ ອງປັ ບ
ຸ້
ອາກາດ ເປັນຕົນ.

ວ່າເຄ່ ອງຟອກອາກາດ, ເຄ່ ອງປັບອາກາດ, ລະບາຍອາກາດ ແລະ

ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມີການບັນທຶກຜົນການບໍາລຸ ງຮັກສາເຄ່ ອງປັບ
ອາກາດເພ່ ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວຸ້.

ັ ທີ່ 9: ການຄວບຄຸ ມມົນລະພິດທາງສຽງ
ເງ່ ອນໄຂຫຼກ
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9.1 ການສຸ້າງແຜນຄວບຄຸ ມສຽງ

ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີການກວດກາແຫຼ່ ງທີ່ມາຂອງສຽງເນອງນັນ

ັ ງານຂອງໂຮງແຮມ.
ປະຕິບດ

ບໍລເິ ວນໃກຄຸ້ ຽງ.

ເນອງນັນ ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການ

ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ແຂກ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່

ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມກໍານົດລະບຽບການແນະນໍາກ່ ຽວກັບລະບົບ

ິ ກ
ີ ານຕ່ າງໆທີ່ເໝາະສົມ
ການຄວບຄຸ ມສຽງເນອງນັນ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ວທ
ເພ່ ອຫຼຸດຜ່ອນສຽງເນອງນັນເພ່ ອຄວບຄຸ ມສຽງໃນເວລາມີການສຸ້ອມ
ແປງ ແລະ ປັບປຸ ງອາຄານ.
ຸ້
ຸ້ ອນ
ັ ທີ 10: ການບໍາບັດ ແລະ ການຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງນໍາເປ
ເງ່ ອນໄຂຫຼກ
ົ ໄກຕ່າງໆ ເພ່ ອ
10.1 ການນໍາໃຊຸ້ກນ
ຸ້
ຸ້ ່ ໃຫຸ້ມກ
ີ ານປົ ນເປອນ
ປຸ້ອງກັນນໍາບໍ

ຸ້
ຸ້ ອນ.
ແລະຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດນໍາເປ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ຸ້
່ ໄດຸ້ຮບ
ຸ້ ອນທີ
ັ ການ
ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີແຜນງານການບໍາບັດນໍາເປ
ຈັດພິມເປັນເອກະສານ
ິ ໃີ ນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງກ່ ຽວກັບນໍາຸ້
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມີວທ
ຸ້
ທີ່ອາດຈະປົນເປອນຈາກກິ
ດຈະກໍາຕ່ າງໆພາຍໃນໂຮງແຮມ.

ົ ລາຍການປະເມີນຄວາມສ່ຽງກ່ ຽວ
ເງ່ ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມມີບດ
ຸ້
ຸ້ ່ ອາດຈະປົນເປອນຈາກກິ
ກັບນໍາທີ
ດຈະກໍາຕ່ າງໆພາຍໃນ

ີ ານໃນການແກໄຸ້ ຂ ແລະ ປຸ້ອງກັນ.
ໂຮງແຮມລວມທັງວິທກ
10.2 ການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊຸ້ນາໍ ຸ້

ຸ້
ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍແນະນໍ
າໃນ

ໃຊຸ້ຄນໃໝ່

ຸ້ ດຕົນໄມ
ຸ້
ຸ້.
ຕົວຢ່າງ: ນໍາໃຊຸ້ເປັນນໍາຫົ

ເສຍທີ່ຜ່ານການບໍາບັດແລຸ້ວ ນໍາມາ

ຸ້
່ ຜ່ານການບໍາບັດແລຸ້ວນໍາມາໃຊຸ້ຄນໃໝ່
ໍ ຸ້ ອນທີ
ການນໍາໃຊຸ້ນາເປ

ິ ຈະກໍາຕ່ າງໆທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມີກດ

ຸ້
່ ຜ່ານ
ໍ ຸ້
ໍ ຸ້ ອນທີ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ມີຂແນະນໍ
າກ່ ຽວກັບການໃຊຸ້ນາເປ
ຸ້ ດ
ການບໍາບັດແລຸ້ວນໍາມາໃຊຸ້ຄນໃໝ່ ຕົວຢ່າງ: ນໍາໃຊຸ້ເປັນນໍາຫົ
ຸ້
ຸ້.
ຕົນໄມ
10.3 ການຊຸກຍູ ຸ້ການນໍາໃຊຸ້ການ

ຸ້ ຢ່າງເຫມາະສົມ.
ຸ້ ອນ
ບໍາບັດນໍາເປ

່ ໄດຸ້ຮບ
ຸ້
ຸ້ ນ
ັ ການຢັງຢ
ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມໃຊຸ້ລະບົບບໍາບັດນໍາເສຍທີ
ຂອງຕົນເອງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຂະຫນາດຂອງມັນໃນສະຖານະ
່ ມີຢ່ ູ.
ຸ້
ການທີ່ບໍ່ມີລະບົບບໍາບັດນໍາເສຍສາທາລະນະທີ

ົ ລາຍງານກ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມີບດ
ຸ້ ແລະ ການບໍາລຸ ງຮັກສາ
ຸ້ ອນ
ລະບົບນໍາເປ

ຸ້
ເງ່ ອນໄຂ 3) ການທົດສອບນໍາເສຍແມ່
ນດໍາເນີນເປັນປົກກະຕິເພ່ ອ
ຕິດຕາມການໄຫຼອອກສູ່ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ
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ຸ້
ເງ່ ອນໄຂ 4) ໂຮງແຮມຕິດຕັງລະບົ
ບຈັບໄຂມັນສໍາລັບເຮອນຄົວ,
ຸ້ ່ ທີ່ປົນເປອນນໍ
ຸ້
ຸ້ ນ
ຮຸ້ານອາຫານ ແລະພນທີ
າມັ

ເງ່ ອນໄຂ 5) ໂຮງແຮມມີແຜນສໍາຮອງໃນກໍລະນີການບໍາບັດນໍາຸ້
ຸ້
່ ໄດຸ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ ຖຸ້າມີ.
ເປອນບໍ

ຸ້ ອຸ້ ທີ່ມີສານເຄມີ ແລະ ວັດຖຸທ່ ເປັ
ັ ທີ່ 11: ການຈັດການຂີເຫຍ
ີ ນພິດ
ເງ່ ອນໄຂຫຼກ
ຸ້
່ າງຈະ
11.1 ມີເຄ່ ອງຫມາຍຊີບອກຢ

ີ ນ
ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມເກັບຮັກສາບັນຊີລາຍຊ່ ຂອງສານເຄມີທ່ ເປັ

ອັນຕະລາຍ)

ໂຮງແຮມ.

ີ ນພິດ (ເປັ ນ
ແຈ ຸ້ງສໍາລັບວັດຖຸທ່ ເປັ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ຸ້
ພິດແລະສິ່ງເສດເຫຼອອັນຕະລາຍອ່ ນໆທີ່ໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ ຫຼ ເກີດຂຶນຈາກ
ຸ້
່ ອນເກັບ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມມີປາຸ້ ຍ ແລະ ເຄ່ ອງໝາຍຊີບອກບ
ີ ນອັນຕະລາຍ
ຮັກສາສານເຄມີທ່ ເປັ

ເງ່ ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມກໍານົດເຂດທີ່ມີຄວາມປອດໄພໃນການເກັບ
ີ ນພິດທີ່ຫ່ າງໄກຈາກເຂດບໍລກ
ິ ານ
ຮັກສາສານເຄມີ ແລະ ວັດຖຸທ່ ເປັ
11.2 ການຄຸ ຸ້ມຄອງການກໍາຈັດສິ່ງ

ເສດເຫຼອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງເໝ
າະສົມ

ແຂກ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ.

ຸ້ ນກ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງ
ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມມີຖານເກັບກໍາຂໍມູ
ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ຸ້ ຄອງການ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມແຍກຢ່າງລະອຽດກ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ັ ແຂກມາພັກເຊົ່າ ແລະ
ກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃຫຸ້ກບ
ພະນັກງານໃນໂຮງແຮມ.

ເງ່ ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມມີການຈັດການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ການສໍາມະ
ນາທີ່ຈໍາເປັນໃຫຸ້ແກ່ ພະນັກງານພາຍໃນໂຮງແຮມເພ່ ອປັບປຸ ງຍົກ

ຸ້ ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼອທີ່ເປັນ
ລະດັບຄວາມຮູ ກ
ອັນຕະລາຍ.

ເງ່ ອນໄຂ 4) ໂຮງແຮມກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍ
ຸ້ ຄອງການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼອທີ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້.
ອີງໃສ່ແຜນການຄຸ ມ

ໍ ຸ້ ນກ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງການ
ເງ່ ອນໄຂ 5) ໂຮງແຮມມີການໃຫຸ້ຂມູ
ກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແຂກທີ່ມາພັກ ແລະ

ໍ ຸ້
ພະນັກງານຂອງຕົນ ຕົວຢ່າງ: ການນໍາໃຊຸ້ຂຄວາມແນະນໍ
າ, ແຜ່ນຜັບ
, ກະດານໂຄສະນາ ແລະ ອ່ ນໆ.
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11.3 ການກວດກາການຮັກສາ

ີ ານໃນການອະນາໄມ ແລະ ບໍາ
ເງ່ ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມກໍານົດວິທກ

ຄວາມສະອາດ ແລະ ການບໍາລຸ ງ

ຸ້
ລຸ ງຮັກສາພຶນຖານສາງເກັ
ບເຄ່ ອງທີ່ປະສົມສານເຄມີ ແລະ ສານພິດ

ຸ້
່ ວໄຫຼ
ີ ເວັນການຮົ
ປົກກະຕິເພ່ ອຫຼກ

ັ ຕາມມີວທ
ິ ກ
ີ ານຕ່ າງໆໃນການ
ເງ່ ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມປະຕິບດ

ຮັກສາສາງເກັບເຄ່ ອງຢ່າງເປັ ນ

ີ ແກັສ ແລະ ສານເຄມີ
ຂອງວັດຖຸທ່ ມີ

ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ຸ້ ່ ສາງເກັບເຄ່ ອງທີ່ມີສານເຄມີ
ອະນາໄມ ແລະ ບໍາລຸ ງຮັກສາພນທີ
ແລະ ສານພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ເງ່ ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມຕິດຕາມປະລິມານການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີ
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