
 
ແບບຟອມສະໝກັມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 

 
1. ຂ ໍ້ມູນຂອງຜ ູ້ສະໝກັ 

 
ຊ ື່ ຜູ ໍ້ສະໝກັ (ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງ): 
 
 
 
 

ຊ ື່ ຜ ູ້ຕດິຕ ື່ : 

ແຂວງ: 
 
 

ຕ າແໜື່ ງ: 
 

ເມ ອງ: 
 
 

ມ ຖ : 

ບູ້ານ: 
 
 

ອເີມວ: 

ທີື່ ຢ ື່ : 
 
 
 
 
 
 

 
2. ສະໝກັມາດຕະຖານການທື່ ອງທື່ ຽວອນັໃດ? ( ✓) 

 
ໂຮງແຮມຂຽວ  ການທື່ ອງທື່ ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ  
ເຮ ອນພກັແຮມປະຊາຊນົ  ເມອືງທື່ ອງທື່ ຽວສະອາດ  
ຫູ້ອງນ ູ້າສາທາລະນະ  ບ ລກິານສະປາ  
ຫູ້ອງປະຊຸມ   ສະຖານທີື່ ວາງສະແດງ   
ສະຖານທີື່ ຈດັງານ   ລາງວນັການທື່ ອງທື່ ຽວແບບຍ ນຍງົອາຊຽນ  

 
3. ສະຫມກັປະເພດໃດ?  ( ✓) 

 
ຄ າຮ ູ້ອງສະຫມກັໃຫມື່   ຕ ື່ ອາຍຸໃບຢັູ້ງຢ ນທີື່ ມຢີ ື່ ແລ ູ້ວ ຫ   ໝດົອາຍຸແລໍ້ວ  

 



4. ສ າລບັເຮ ອນພກັແຮມປະຊາຊນົ ແລະ ການທື່ ອງທື່ ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ຈະຕ ໍ້ອງໃສ່ຂ ໍ້ມູນຂ ໍ້າງລ ່ ມນີ ໍ້ໃຫ ໍ້ຄບົຖໍ້ວນ    
 
ຄ າຮ ູ້ອງສະຫມກັມາດຕະຖານເຮ ອນພກັແຮມປະຊາຊນົ 
ຊ ື່ ບ ູ້ານ: 
 

 

ຊ ື່ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງເຮ ອນພກັແຮມ
ປະຊາຊນົ: 
 
 

 

ຈ ານວນເຮ ອນພກັ (ຢ່າງໜໍ້ອຍ 5 
ຫ ງັຄາເຮອືນ: 
 

 

 
ຄ າຮ ູ້ອງສະຫມກັມາດຕະຖານການທື່ ອງທື່ ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ 
ຊ ື່ ບ ູ້ານ: 
 

 

ຊ ື່ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງ 
ການທື່ ອງທື່ ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນ
ຮ່ວມ: 
 
 

 

ມກີດິຈະກ າຫຍວັແດ່, ການບ ລກິານ
ຫຍງັແດ ແລະ ອື່ ນໆ , 
ທີື່ ລວມຢ ື່ ໃນຄ າຮ ູ້ອງສະຫມກັນີ ູ້: 
 
 
 
 
 

 

 
5. ການອະນຸຍາດ: 
 
ພວກເຮາົຂ ຢັໍ້ງຢືນວ່າຂ ູ້ມ ນທງັໝດົທີື່ ຕ ື່ ມໃສື່ ໃນໃບສະໝກັນີ ູ້ແມື່ ນເຊ ື່ ອຖ ໄດ ູ້ ແລະ ເປັນຄວາມຈງິ, 
ພວກເຮາົຍງັໄດ ູ້ປະຕບິດັຕາມທຸກຂັ ູ້ນຕອນ ແລະ ບດົແນະນ າ ການປະເມນີຕນົເອງ ສ າລບັມາດຕະຖານການທື່ ອງທື່ ຽວອາຊຽນ. 
 

 ລາຍເຊນັຜູ ໍ້ທີື່ ໄດ ູ້ຮບັການແຕ່ງຕັ ໍ້ງ: 
  

 ຊ ື່  :                    ວນັທ:ີ    
 
 ຫວົຂ ູ້ :          
 
                           ລາຍເຊນັ : 
      



 
• ລາຍເຊນັຜ ູ້ໄດ ໍ້ຮບັການແຕ່ງຕັ ໍ້ງໝາຍເຖງິຜ ູ້ທີື່ ມຊີ ື່ ໃນໃບອະນ ຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ 
• ໃນກ ລະນຜູີ ໍ້ສະໝກັແມ່ນພາກລດັ ຫ   ລດັວສິາຫະກດິ, ລາຍເຊນັທີື່ ໄດ ູ້ຮບັການແຕ່ງຕັ ໍ້ງໝາຍເຖງິຜ ູ້ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັ ໍ້ງ

ປະຕບິດັມາດຕະຖານນີໍ້. 
• ຖູ້າຫາກລງົລາຍເຊນັໂດຍຜ ູ້ຕາງຫນ ູ້າ, ໃຫ ໍ້ຕດິຄດັໃບມອບສດິມາພ ໍ້ອມ. 

 
6. ລາຍຊ ື່ ເອກະສານຄດັຕດິ: 
ກະລ ນາໝາຍ ( ✓)  ເອກະສານຄດັຕດິທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງສ າລບັຄ າຮ ູ້ອງສະຫມກັຂອງທື່ ານ:  
 

 ສ າເນາົໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ, ໃບອະນຸຍາດການດ າເນນີທ ລະກດິການທື່ ອງທື່ ຽວ ຫ   ສ າເນາົໃບທະບຽນ 
ຢື່ າງເປັນທາງການຂອງອງົການຈດັຕັ ໍ້ງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ/ການທື່ ອງທື່ ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ (ບ ື່ ຈ າເປັນຕ ໍ້ອງມສີ າ
ລບັ: ຫູ້ອງນ ູ້າສາທາລະນະ, ເມ ອງທື່ ອງທື່ ຽວສະອາດ, ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ) 

 ໃບມອບສດິໃນກ ລະນທີີ່ ລງົລາຍເຊນັໂດຍຜູ ໍ້ຕາງໜໍ້າ   

 ແບບຟອມການປະເມນີຕນົເອງ 

 ໃບຢັໍ້ງຢືນວ່າບ ່ ເຄຍີມຄີະດອີາຍາ (ລງົນາມໂດຍຕ າຫ ວດ) (ບ ື່ ຈ າເປັນຕ ໍ້ອງມສີ າລບັ: ຫູ້ອງນ ູ້າສາທາລະນະ, 
ເມ ອງທື່ ອງທື່ ຽວສະອາດ, ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ) 

 
7. ບື່ ອນທີື່ ຈະສົື່ ງຄ າຮ ູ້ອງສະຫມກັຂອງທື່ ານ: 
 
ສົື່ ງແບບຟອມສະໝກັທີື່ ລງົລາຍເຊນັ, ແບບຟອມການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ເອກະສານຄດັຕດິອື່ ນໆທີື່ : 
 
ກອງເລຂາມາດຕະຖານການທື່ ອງທື່ ຽວອາຊຽນ 
ກມົຄຸ ູ້ມຄອງການທື່ ອງທື່ ຽວ 
ກະຊວງຖະແຫ ງຂື່ າວ ວດັທະນະທ າ ແລະ ທື່ ອງທື່ ຽວ 
ຖະໜນົລູ້ານຊ ູ້າງ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
 
ໂທ: 
ອເີມວ: 
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