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ອງີຕາມການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພາກອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທົ່ ວໂລກ ໃນປະຈບຸນັນີ ້ ແນວໂນມ້ຂອງ 

ການທ່ອງທ່ຽວແບບໃໝ່ແມ່ນເນັນ້ໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນື 

ຍງົທີ່ ເນັນ້ໃສ່ຄໍາວ່າ “ການທ່ອງທ່ຽວແບບສຂີຽວ” ເປັນມດິຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. ເຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງແນວ 
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ຂຽວອາຊຽນ ນີຂ້ ຶນ້ມາ. ການສາ້ງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແມ່ນການປະຕບິດັຕາມແຜນຍຸດທະສາດ 

ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ASEAN Tourism Strategic Plan - ATSP) 2011-2015 ທີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮອງໂດຍ 

ບນັດາລດັຖະມນົຕທ່ີອງທ່ຽວຂອງ ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ທີ່ ໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນຂໍທ້ີ່  2.1.1: “ການສາ້ງມາດຕະຖານ

ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ພອ້ມທງັຂັນ້ຕອນການຢັງ້ຢືນໃຫລ້າງວນັ” ແລະ ມຈີດຸປະສງົ ເພື່ ອເປັນການຊຸກຍູໃ້ຫພ້າກ 

ອຸດສາຫະກໍາທີ່ ພກັແຮມຂອງອາຊຽນ ມກີານນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແບບຍນືຍງົ ພອ້ມທງັຊ່ວຍຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານ 

ປະຢັດພະລງັງານ ແລະ ນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນນີ ້ ໄດກໍ້ານດົໃຫມ້ຂີັນ້ຕອນການຢັງ້ຢືນໃຫລ້າງວນັ ຊຶ່ ງເປັນການຊຸກຍູ ້

ໃຫບ້ນັດາໂຮງແຮມ ມກີານປະຕບິດັງານຢ່າງເປັນມອືາຊບີ; ມແີຜນຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັ 

ຂຽວ, ການຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫສ້ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ 

ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການປະຕບິດັງານຢ່າງເປັນມອືາຊບີ.      

 

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ມາຍງັ ໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານເພື່ ອສົ່ ງເສມີການທ່ອງ 

ທ່ຽວ ທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜູນທາງດາ້ນງບົປະມານໃນການແປ ແລະ ຈດັພມິປຶ້ມມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວ 

ອາຊຽນ ສະບບັພາສາລາວ ນີຂ້ ຶນ້ມາ, ຫວງັເປັນຢ່າງຍິ່ ງວ່າ ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຈະເປັນທດິຊີນ້ໍາໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະ 

ກອບການທຸລະກດິໂຮງແຮມ/ຣສີອດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການປັບປຸງ 

ແລະ ຍກົລະດບັຂອດການບລໍກິານຂອງຕນົ ໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານ ແລະ ສາ້ງຄວາມປະທບັໃຈ ໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ມາ 

ຢ້ຽມຢາມ. 

 
ຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ 
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I. ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 
 

1. ຄວາມເປັນມາຂອງມາດຕະຖານ 

ຈດຸປະສງົຂອງມາດຕະຖານນີ ້ແມ່ນເພື່ ອຍກົລະດບັມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ໂດຍມຂີັນ້ຕອນ 

ການຢັງ້ຢືນໃຫລ້າງວນັ ທີ່ ຈະເພີ່ ມການເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປະຢັດພະລງັງານໃນພາກອຸດສາຫະ 

ກໍາສະຖານທີ່ ພກັແຮມຂອງອາຊຽນ, ໂດຍມຂີໍຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັໃນບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ. ມາດຕະຖານ

ດັ່ ງກ່າວ ຈະສາ້ງໃຫມ້ກີານປະຕບິດັງານຢ່າງເປັນມອືາຊບີຕ່ໍໂຮງແຮມຂຽວ; ມແີຜນຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການນໍາ 

ໃຊຜ້ະລດິຕະພນັຂຽວ, ການຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫສ້ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປະຊາ 

ຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການປະຕບິດັງານຢ່າງເປັນມອືາຊບີ.      

ການພດັທະນາມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຈະສາມາດຮອງຮບັໃຫແ້ກ່ ການປະຕບິດັແຜນຍຸດ 

ທະສາດພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2011-2015 ທີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮອງ ໂດຍບນັດາລດັຖະມນົຕທ່ີອງທ່ຽວ 

ອາຊຽນ ທີ່ ລະບຸຢູ່ໃນຂໍທ້ີ່  2.1.1: “ການປັບປຸງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ພອ້ມທງັຂັນ້ຕອນການຢັງ້ຢືນ 

ໃຫລ້າງວນັ” 

ອງີຕາມການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພາກອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ ວໂລກໃນປະຈບຸນັນີ ້ ແນວໂນມ້ 

ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບໃໝ່ແມ່ນເນັນ້ໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບ 

ມຄີວາມໝາຍທີ່ ຕອ້ງການໃຫ ້“ທຸກຢ່າງເປັນສຂີຽວ” ແລະ ການເພີ່ ມຄວາມຕອ້ງການເພື່ ອ “ທຸກຢ່າງເປັນອາຊຽນ” 

ພາກສະເໜຂີອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນທີ່ ກໍານດົ ໃຫມ້າດຕະຖານອາຊຽນມກີານເຄາົລບົຕ່ໍການນໍາ

ໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແບບຍນືຍງົ. 

10 ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ມຄີ:ື ປະເທດບຣູໄນດາຣູຊາລາມ, ກໍາປູເຈຍ, ອນິໂດເນເຊຍ, ສປປ 

ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ້, ຟິລບິປິນ, ສງິກະໂປ, ໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ 
 

2. ພາກນໍາສະເໜ ີ

ນກັທ່ອງທ່ຽວສາກນົ ຈໍານວນ 65.7 ລາ້ນກວ່າຄນົ ທີ່ ເຂົາ້ມາທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊຽນ ໃນປີ 2009 ແລະ 

ສະມາຄມົທ່ອງທ່ຽວອາຊ-ີປາຊຟິີກ ແລະ ອາຊຽນ ໄດຄ້າດຄະເນວ່າຈະມນີກັທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ມາທ່ອງທ່ຽວໃນອາ

ຊຽນ ໃນປີ 2015 ປະມານ 86.7 ລາ້ນຄນົ. ເພື່ ອເປັນການຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງດາ້ນລບົຕ່ໍການຮອງຮບັ

ຈໍານວນນກັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ນີ ້ ການທ່ອງທ່ຽວສຂີຽວທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມຕອ້ງໄດລ້ງົມປືະຕບິດັຈາກ

ທດິສະດມີາສູ່ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ເປັນສິ່ ງຈໍາເປັນ ຕ່ໍຜູປ້ະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊຽນ.  

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແມ່ນການລເິລີ່ ມຂອງອາຊຽນເຂົາ້ໃນການສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ

ແບບຍນືຍງົໃນບນັດາປະເທດສະມາຊກິ. ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວ ກໍໄດຮ້ບັຄວາມສນົໃຈຫຼາຍຂຶນ້ເລືອ້ຍໆ. ມາດຕະຖານໂຮງ

ແຮມຂຽວອາຊຽນ ແມ່ນກໍາລງັໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ.   

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ເປັນການຊຸກຍູໃ້ຫແ້ກ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ ໂດຍຜ່ານຂະ

ບວນການເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປະຢັດພະລງັງານ ຊຶ່ ງລວມມ:ີ ການປັບຕວົໃຫກ້ມົກນືກບັສິ່ ງ 

ແວດລອ້ມ ແລະ ການສາ້ງເຄື່ ອງມຝຶືກອບົຮມົໃນພາກປະຕບິດັຂອງໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ.    

ເນືອ້ໃນຈດິໃຈຫລກັຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແມ່ນເງ ື່ອນໄຂຕ່ໍາສຸດ ທີ່ ບນັດາຜູປ້ະກອບ 

ການທຸລະກດິໂຮງແຮມ ຈະຕອ້ງມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮກັສາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະ

ທໍາຂອງອາຊຽນ ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານທ່ອງທ່ຽວ ກາຍເປັນເຄື່ ອງມປົືກປັກຮກັສາຊບັພະຍາ 

ກອນທໍາມະຊາດ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 
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3. ຂອບເຂດ 

ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແມ່ນຕດິພນັກບັອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆຂອງການປະຕບິດັງານຢ່າງເປັນມ ື

ອາຊບີຕ່ໍໂຮງແຮມຂຽວ; ເຊັ່ ນ: ມແີຜນຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັຂຽວ, ການຄຸມ້ຄອງພະນກັ 

ງານ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວຢູ່້ໃນມາດຕະຖານ ໂຮງແຮມຂຽວແມ່ນສາ້ງຂຶນ້ມາເພື່ ອເປັນການໂຄສະນາສົ່ ງເສມີ 

ໃຫມ້ກີານຮກັສາພະລງັງານ ແລະ ການນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຊຶ່ ງການຄຸມ້ຄອງຕົນ້ຕໍ 

ລວມມພີະແນກຊ່າງ, ພະແນກແມ່ບາ້ນ, ພະແນກບໍລກິານສ່ວນໜາ້, ພະແນກຄຸມ້ຄອງອຸປະກອນເຄື່ ອງ ໃຊ ້ແລະ 

ພະແນກອື່ ນໆ. 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວ ສາມາດຂຄໍວາມຮ່ວມມຈືາກບນັດາ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ 

ເຊັ່ ນ: ຜູຈ້ດັການໂຮງແຮມ, ພະນກັງານ, ແຂກ, ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນການຂໍຄວາມຮ່ວມມ ືຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງນີ ້ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຕາມມາດຕະຖານເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ປະສບົຜນົສໍາເລດັໃນການຄຸມ້ຄອງແບບສຂີຽວ. 
 

4. ຄໍາສບັ ແລະ ຄໍານຍິາມ 

 ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນນີ ້ ລວມມກີານໃຫຄ້ໍານຍິາມ ແລະ ອະທບິາຍ 

ຄໍາສບັ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

4.1 ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບອາກາດ (Air Quality Management) 
ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບອາກາດ ແມ່ນການເບິ່ ງແຍງສະພາບອາກາດຢູ່ພາຍໃນອາຄານ, ລວມເຖງິການ

ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທີ່ ເກດີຈາກການເຮດັກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍກບັອາກາດໃນບໍລເິວນໃກຄ້ຽງ. 

4.2 ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ (Air Quality)  

ຄຸນນະພາບ ແມ່ນໂຕວດັແທກສະພາບຂອງອາກາດ ທຽບໃສ່ກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິໃດໜຶ່ ງ 

ຫຼ ືທຽບກບັຄວາມຕອ້ງການ ຫຼ ືຈດຸປະສງົຂອງມະນຸດ. ດດັຊະນຄຸີນນະພາບຂອງອາກາດ (Air Quality Indices 

– AQI)  ແມ່ນຕວົເລກທີ່ ຫນ່ວຍງານຂອງພາກລດັນໍາໃຊ ້ເພື່ ອບອກເຖງິລກັສະນະຄຸນນະພາບຂອງອາກາດໃນພືນ້ທີ່

ໃດໜຶ່ ງ. ຖາ້ຫາກດດັຊະນ ີ AQI ເພີ່ ມຂຶນ້, ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຕ່ໍສຸຂະ 

ພາບມແີນວໂນມ້ເພີ່ ມຂຶນ້. ເພື່ ອຄດິໄລ່ AQI ມນັຕອ້ງມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ຂອງມນົລະພດິໃນອາກາດທີ່ ໄດຈ້າກການ

ວດັແທກ ຫຼ ືການຈໍາລອງ. ສມົຜນົທີ່ ນໍາມາໃຊເ້ພື່ ອປ່ຽນຈາກຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ຂອງມນົລະພດິໃນອາກາດມາເປັນ AQI 

ນັນ້ແຕກຕ່າງກນັໃນແຕ່ລະປະເທດ. ຄ່າຂອງດດັຊະນຄຸີນນະພາບຂອງອາກາດໄດແ້ບ່ງເປັນຫຼາຍລະດບັ, ແຕ່ລະ

ລະດບັຈະມລີະຫດັອະທບິາຍ ຫຼ ືໃຊລ້ະຫດັສ.ີ ການປະກາດແຈງ້ການຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ລວ້ນແລວ້ແຕ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັແຕ່ລະລະດບັຂອງ AQI ບາງຂະແໜງການອາດຈະປະກາດໃຫປ້ະຊາຊນົນໍາໃຊລ້ດົສາທາລະນະ ຫຼ ື

ເຮດັວຽກຢູ່ບາ້ນຫາກ AQI ຢູ່ໃນລະດບັສູງ. 

4.3 ລູກຄາ້ (Client)  

 ຫມາຍເຖງິ ຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການ ຫຼ ືສະເຫນຂີໍພກັເຊາົຢູ່ໃນໂຮງແຮມທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ 

4.4 ພະລງັງານ (Energy)  
 ໃນດາ້ນຟີຊກິ, ພະລງັງານແມ່ນປະລມິານທີ່ ສງັເກດໄດໂ້ດຍທາງອອ້ມ, ຊຶ່ ງມຄີວາມເຂົາ້ໃຈວ່າລະບບົຄວາມ

ສາມາດແມ່ນຕອ້ງໄດເ້ຮດັວຽກຄຽງຄູ່ ກບັອງົປະກອບອື່ ນໆ ທາງດາ້ນລະບບົຮ່າງກາຍ. ພະລງັງານ ແມ່ນທຽບເທົ່ າກນັ

ກບັຄວາມສາມາດໃນການດງຶ ຫຼ ືຍູ ້ຕາ້ນກບັພະລງັງານພືນ້ຖານທໍາມະຊາດ ຕາມໄລຍະເວລາໃດຫນຶ່ ງ. 

4.5 ການນໍາໃຊພ້ະລງັງານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ (Energy Efficiency)  

ຫມາຍເຖງິ ການຜະລດິທີ່ ມຜີນົໄດຮ້ບັສູງ ທຽບກບັປະລມິານພະລງັງານທີ່ ນໍາໃຊ.້ 
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4.6 ສະພາບແວດລອ້ມ (Environment)  
 ຫມາຍເຖງິ ສະພາບແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງທີ່ ທຸລະກດິດໍາເນນີຢູ່ ເຊັ່ ນ: ອາກາດ, ນໍາ້, ທີ່ ດນິ, ຊບັພະຍາກອນ

ທໍາມະຊາດ, ພດື, ສດັ, ຄນົ ແລະ ສິ່ ງອື່ ນໆ ທີ່ ມສ່ີວນພວົພນັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. ຄໍານຍິາມນີ ້ແມ່ນສາມາດເບິ່ ງໄດ ້

ຈາກລະດບັຂອງບໍລສິດັ ຈນົເຖງິລະດບັໂລກ.  

4.7 ການເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ (Enviromentally Friendly)  
ເປັນຄໍາທີ່ ມກັໃຊໃ້ນການຕະຫຼາດ ເພື່ ອບອກໃຫລູ້ກຄາ້ (ຜູຊ້ມົໃຊ)້ ຮບັຮູກ່້ຽວກບັຄຸນລກັສະນະໃດຫນຶ່ ງ

ຂອງຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ືການບໍລກິານ ແມ່ນສົ່ ງຜນົດຕ່ໍີສິ່ ງແວດລອ້ມ. ແຕ່ຄໍານີບ້ໍ່ ໄດຫ້ມາຍຄວາມວ່າ ທຸກຄຸນລກັສະນະ

ຂອງຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ືການບລໍກິານນັນ້ ເປັນມດິຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມເລຍີທງັຫມດົ. 

4.8 ໂຮງແຮມຂຽວ (Green Hotel)  

ຫມາຍເຖງິ ໂຮງແຮມທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ນໍາໃຊມ້າດຕະການໃນການປະຢັດພະລງັງານ. 

4.9 ການຈດັຊືຜ້ະລດິຕະພນັຂຽວ (Green Procurement)  
 ຫມາຍເຖງິ ການເລອືກຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຫນອ້ຍທີ່ ສຸດ. ຊຶ່ ງ

ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ໍລສິດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ ຫຼ ືຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃດໜຶ່ ງ ໃຫມ້ກີານດໍາເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງ

ແວດລອ້ມຂອງຜະລດິຕະພນັ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາວງົຈອນຊວີດິຂອງສນິຄາ້ ກ່ຽວກບັຕົນ້ທນຶຂອງວດັຖຸຸດບິ, 

ການຜະລດິ, ການຂນົສົ່ ງ, ການເກບັຮກັສາ, ການສົ່ ງຕ່ໍ, ການນໍາໃຊ ້ແລະ ການກໍາຈດັຜະລດິຕະພນັທີ່ ໝດົອາຍຸການ

ນໍາໃຊ.້ 

4.10 ຜະລດິຕະພນັຂຽວ (Green Product)  

 ແມ່ນຜະລດິຕະພນັທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ຫຼ ື ກ່ໍໃຫເ້ກດີອນັຕະລາຍຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງ

ມະນຸດໜອ້ຍກວ່າຜະລດິຕະພນັທົ່ ວໄປ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຜະລດິຕະພນັຂຽວອາດຈະຖກືສາ້ງຂຶນ້ ຫຼ ືສ່ວນໃດສ່ວນ

ໜຶ່ ງຈາກສ່ວນອງົປະກອບທີ່ ນໍາກບັຄນືມາຜະລດິໃໝ່ໄດຖ້ກືນໍາມາຜະລດິດວ້ຍ ວທິປີະຢັດພະລງັງານຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ 

ຫຼ ື ໄດນ້ໍາມາສະໜອງໃຫແ້ກ່ຕະຫຼາດທີ່ ມກີານຫຸມ້ຫ່ໍແບບທໍາມະດາ. 

4.11 ນໍາ້ສຂີີເ້ຖົ່ າ (Grey Water)  
 ຫມາຍເຖງິ ນໍາ້ເສຍທີ່ ບໍ່ ມສີິ່ ງເປິເປື້ອນ ຫຼ ືອາຈມົເຈອືປົນ ແລະ ສາມາດທີ່ ຈະນໍາກບັມາໃຊສ້ໍາລບັຊນົລະປະ 

ທານ ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຜ່້ານການກັ່ ນຕອງແບບງ່າຍດາຍແລວ້. 

4.12 ການດໍາເນນີທຸລະກດິໂຮງແຮມ (Hotel Operation)  
ຫມາຍເຖງິ ການກະທໍາ ຫຼ ືການດໍາເນນີກດິຈະການ, ຂະບວນການ ຫຼ ືລກັສະນະຂອງການປະຕບິດັໜາ້ທີ່  

ຫຼ ືການດໍາເນນີທຸລະກດິໂຮງແຮມ. 

4.13 ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ (Local Community)  
ຫມາຍເຖງິ ປະຊາຊນົທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຂງົເຂດທີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໂດຍກງົທາງດາ້ນສງັຄມົ, ເສດຖະ  

ກດິ ຫຼ ືສິ່ ງແວດລອ້ມຈາກການດໍາເນນີທຸລະກດິໂຮງແຮມ. 

4.14 ການນໍາມາຜະລດິ ແລະ ໃຊຄ້ນືໃໝ່ (Recycling)  

ຫມາຍເຖງິ ລະບບົການເກບັລວບລວມ, ຄດັແຍກປະເພດ ແລະ ການນໍາເອາົວດັຖຸດບິເກົ່ າ ມາຜະລດິໃຫ້

ເປັນວດັຖຸດບິທີ່ ສາມາດໃຊໄ້ດ.້ 

4.15 ການຫຸຼດຜ່ອນ (Reduce)  

ຫມາຍເຖງິ ການຫຸຼດຜ່ອນໃນການຊື ້ຫຼ ືບໍລໂິພກຕັງ້ແຕ່ຕົນ້, ເພື່ ອທີ່ ຈະບໍ່ ຕອ້ງມກີານນໍາກບັມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ 

(Reuse) ຫຼ ືນໍາມາຜະລດິ ແລະ ໃຊຄ້ນືໃໝ່ອກີ (Recycling). 
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4.16 ການນໍາເອາົມາໃຊໃ້ຫມ່ (Reuse)  
ຫມາຍເຖງິ ການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ/ຫຼ ືການຕບົແຕ່ງຜະລດິຕະພນັເກົ່ າ ເພື່ ອນໍາມາໃຊໃ້ຫມ່. 

4.17 ພະນກັງານ (Staff)  

ຫມາຍເຖງິ ບຸກຄນົທີ່ ຖກືວ່າຈາ້ງໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ໃດໜຶ່ ງ. 

4.18 ຜູສ້ະຫນອງ (Supplier)  

ຫມາຍເຖງິ ບຸກຄນົ ຫຼ ືວສິາຫະກດິໃດຫນຶ່ ງ ຈາກທຸລະກດິໃນຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ຈດັຫາສນິຄາ້ ຫຼ ື

ການບໍລກິານ ໃຫທຸ້ລະກດິໃນຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວ. 

4.19 ຂີເ້ຫຍືອ້ (Solid Waste)  

ຫມາຍເຖງິ ຂີເ້ຫຍືອ້ ຫຼ ືວດັຖຸ ທີ່ ຖິມ້ຢູ່ສະຫນາມຂີເ້ຫຍື່ ອ, ຈດູ ຫຼ ືນໍາມາໝກັເພື່ ອເຮດັເປັນປຸ໋ຍ.  

4.20 ການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ (Solid Waste Management)  

ຫມາຍເຖງິ ວທິກີານຈດັການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄວບຄຸມຂີເ້ຫຍືອ້ (ການຈດັເກບັ, ແນວທາງ ຫຼ ື ການ

ຄວບຄຸມ) ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ຈະນໍາໄປສະຫນາມຂີເ້ຫຍືອ້, ໂດຍການຫຸຼດຜ່ອນການຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ 

ແລະ ການນໍາກບັມາໃຊຄ້ນືໃໝ່ ຫຼ ືການນໍາຂີເ້ຫຍືອ້ມາຜະລດິ ແລະ ໃຊຄ້ນືໃໝ່ໃຫຫຼ້າຍເທົ່ າທີ່ ຈະເຮດັໄດ.້ 

4.21 ສິ່ ງເສດເຫຼອື (Waste)  

ຫມາຍເຖງິ ສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ມລີາຄາ ທີ່ ຖກືປ່ອຍອອກສູ່ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ຄໍາວ່າ “ສິ່ ງເສດເຫຼອື” 

ຫມາຍເຖງິວດັຖຸທີ່ ເປັນທງັວດັຖຸແຂງ ແລະ ຂອງແຫຼວ. 

4.22 ການຈດັການສິ່ ງເສດເຫຼອື (Waste Management)  

 ການຈດັການສິ່ ງເສດເຫຼອືໂດຍການທອ້ນໂຮມ, ຂນົສົ່ ງ, ປຸງແຕ່ງ ຫຼ ືການກໍາຈດັສິ່ ງເສດເຫຼອື, ການຄຸມ້ຄອງ 

ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາວດັສະດຸຂອງສິ່ ງເສດເຫຼອື. ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວນີ ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັວດັຖຸ

ຕ່າງໆ ທີ່ ມະນຸດເຮາົເປັນຜູສ້າ້ງຂຶນ້/ວທິດີໍາເນນີການປະຕບິດັການຂອງມະມຸດເຮາົ, ວທິດີໍາເນນີການແມ່ນປະຕບິດັ

ເພື່ ອແນໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຕ່ໍສຸຂະພາບ, ສີ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼ ື ຕ່ໍທດັສະນຍີະພາບ. ການຈດັການສິ່ ງເສດເຫຼອື (ຂີ ້

ເຫຍືອ້) ແມ່ນການປະຕບິດັທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກການຟືນ້ຟູຊບັພະຍາກອນ, ເຊິ່ ງແນໃສ່ລະດບັອດັຕາການໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ແມ່ນການຈດັວດັສະດຸທງັໝດົມາຢູ່ໃນບ່ອນດຽວກນັ ບໍ່ ວ່າຈະ

ເປັນວດັຖຸແຂງ, ຂອງແຫຼວ, ຂອງທີ່ ມແີກສັ ຫຼ ືຂອງທີ່ ມສີານກໍາມນັຕະພາບລງັສ ີແລະ ຕອ້ງໄດພ້ະຍາຍາມຫຸຼດຜ່ອນ

ຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ. 

4.23 ການຫຸຼດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫຼອື (Waste Reduction)  

 ຫມາຍເຖງິ ຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ຂອງການການຫຸຼດຜ່ອນ ທີ່ ພວົພນັເຖງິຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫຸຼດຜ່ອນປະລ ິ 

ມານຂອງຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ແລະ ອຸປະກອນອື່ ນໆ ໂດຍການປັບປ່ຽນການຜະລດິ ຂອງພາກອຸດສາຫະກໍາ. 

ຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ຂອງການຫຸຼດຜ່ອນດັ່ ງກ່າວນັນ້ ແມ່ນກ່ຽວພນັເຖງິການປ່ຽນແປງການຜະລດິເຄື່ ອງມເືຕກັໂນໂລຊ,ີ ປັດ

ໄຈການນໍາເຂົາ້ວດັຖຸດບິ ແລະ ການກໍານດົຜະລດິຕະພນັ. ເພາະສະນັນ້ຄໍາວ່າການປ້ອງກນັມນົລະພດິອາດຈະໝາຍ

ເຖງິ ຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ຂອງການຫຸຼດຜ່ອນ. 

4.24 ການແຍກປະເພດສິ່ ງເສດເຫຼອື (Waste Separation)  

ຫມາຍເຖງິ ການຈດັປະເພດ, ແຍກປະເພດ, ຊະນດິຂອງຂີເ້ຫຍືອ້. 

4.25 ນໍາ້ເປືອ້ນ (Waste Water) 

ໝາຍເຖງິ ນໍາ້ທີ່ ນໍາໃຊແ້ລວ້, ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ຈະຖກືລະບາຍລງົສູ່ລະບບົບໍາບດັນໍາ້ເປືອ້ນ ແລະ ນໍາ້ດັ່ ງ 

ກ່າວ ນີມ້ກັຈະມສີານປົນເປື້ອນ ແລະ ເຊືອ້ພະຍາດ.  
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4.26 ການນໍາໃຊນ້ໍາ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ (Water Efficiency)  

 ຫມາຍເຖງິ 

1. ການສໍາເລດັຫນາ້ວຽກ, ຂະບວນການ ຫຼ ືບນັລຸຜນົໄດຮ້ບັ ໂດຍນໍາໃຊນ້ໍາ້ໃນປະລມິານທີ່ ໜອ້ຍທີ່ ສຸດ.  

2. ເປັນຕວົຊີວ້ດັເຖງິຄວາມສໍາພນັລະຫວ່າງ ປະລມິານນໍາ້ທີ່ ຈໍາເປັນຕອ້ງໃຊສ້ໍາລບັເປົ້າໝາຍໃດຫນຶ່ ງ ແລະ 

ປະລມິານນໍາ້ທີ່ ໄດນ້ໍາໃຊ ້ຫຼ ືທີ່ ໄດແ້ຈກຈ່າຍ. 

 ເຖງິວ່າທງັສອງຄວາມໝາຍນີ ້ຈະສາມາດໃຊປ່້ຽນແທນກນັໄດກ່ໍ້ຕາມ, ແຕ່ມນັກ່ໍມຄີວາມຕ່າງກນັລະຫວ່າງ: 

ການປະຢັດນໍາ້ ແລະ ການນໍາໃຊນ້ໍາ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. ການນໍາໃຊນ້ໍາ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບແຕກຕ່າງຈາກການ

ປະຢັດນໍາ້ ຢູ່ທີ່ ການເນັນ້ໃສ່ການຫຸຼດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫຼອື (ຂອງເສຍ). ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັການໃຊນ້ໍາ້ຢ່າງມປີະສດິທ ິ

ພາບຄກືານຫຸຼດຜ່ອນປະລມິານຂອງນໍາ້ເປືອ້ນ. ຈດຸປະສງົຫລກັຂອງການມປີະສດິທພິາບ ແມ່ນການຫຸຼດຜ່ອນນໍາ້

ເປື້ອນ, ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນການຈໍາກດັການໃຊນ້ໍາ້. ນອກຈາກນີ ້ຕອ້ງແນ່ໃຈວ່າການຊຸກຍູໃ້ຫຜູ້ບ້ໍລໂິພກຮູຈ້ກັວທິໃີຊນ້ໍາ້ຢ່າງ

ມປີະສດິທພິາບ ໂດຍການປ່ຽນພດຶຕກໍິາການຊມົໃຊ ້ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການສິນ້ເປືອງນໍາ້ ແລະ ໂດຍການເລອືກຜະລດິ

ຕະພນັທີ່ ຊ່ວຍໃນການປະຢັດນໍາ້. ຕວົຢ່າງ: ຂັນ້ຕອນການໃຊນ້ໍາ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບຄ:ື ການສອ້ມແປງກ໋ອກນໍາ້ທີ່ ຮົ່ ວ

, ການອາບນໍາ້ໂດຍການໃຊຝັ້ກບວົແທນການອາບນໍາ້ໃນອ່າງອາບນໍາ້, ການຕດິຕັງ້ອຸປະກອນຄວບຄຸມການໃຊນ້ໍາ້ຢູ່

ພາຍໃນບ່ອນເກບັນໍາ້, ການໃຊເ້ຄື່ ອງລາ້ງຖວ້ຍ ແລະ ຄວນນໍາໃຊໃ້ນປະລມິານທີ່ ເຫມາະສມົ ເພາະວ່າຈດຸປະສງົຂອງ

ເຂາົເຈ ົາ້ແມ່ນເພື່ ອໃຫໄ້ດຜ້ນົຮບັຕາມຄວາມຕອ້ງການ ຫຼ ື ລະດບັການນໍາໃຊນ້ໍາ້ໃຫໜ້ອ້ຍທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ຈະເປັນໄປໄດ.້ 

4.27 ຄຸນນະພາບຂອງນໍາ້ (Water Quality)  

ຫມາຍເຖງິຄຸນສມົບດັສະເພາະຂອງນໍາ້ ລວມເຖງິຄຸນສມົບດັທາງວດັຖຸ, ທາງເຄມ,ີ ທາງຊວີະວທິະຍາ ແລະ 

ທາງປະສາດສໍາພດັ (ການຮບັຮູລ້ດົຊາດ).   
 

5. ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ ຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

5.1 ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງານທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຮງແຮມ 

5.1.1 ການສົ່ ງເສມີກດິຈະກໍາຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພື່ ອແນໃສ່ຊຸກຍູໃ້ຫທຸ້ກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊັ່ ນ: 

ພະນກັງານໂຮງແຮມ, ລູູກຄາ້ ແລະ ຜູຂ້າຍ (ຜູສ້ະຫນອງສນິຄາ້) ປະກອບສ່ວນໃນການປະຕບິດັການຄຸມ້

ຄອງຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

5.1.2 ມແີຜນງານໃນການປູກຈດິສໍານກຶໃຫພ້ະນກັງານໃຫຮູ້ກ່້ຽວກບັການຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຊັ່ ນ: ການ

ຈດັຝຶກອບົຮມົ ເປັນຕົນ້. 

 5.1.3 ມແີຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມສໍາລບັການດໍາເນນີທຸລະກດິໂຮງແຮມ. 

 5.1.4 ມແີຜນການຕດິຕາມກວດກາການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຮງແຮມ. 

5.2 ການນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ 

5.2.1 ການຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທອ້ງຖິ່ ນໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິໂຮງແຮມ ເຊັ່ ນ: ອາຫານ 

ແລະ ເຄື່ ອງຫດັຖະກໍາ ເປັນຕົນ້. 

 5.2.2 ການຊຸກຍູກ້ານນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

5.3 ການຮ່ວມມກືບັຊຸມຊນົ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ 

5.3.1 ມແີຜນງານ ຫຼ ືກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ ອຊ່ວຍຍກົລະດບັຊວິດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

5.3.2 ມແີຜນງານການປູກຈດິສໍານກຶກ່ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

5.3.3 ການສາ້ງກດິຈະກໍາເພື່ ອສົ່ ງເສມີການອະນຸລກັຮກັສາວດັທະນະທໍາ ແລະ ການສະແດງສລິະປະວນັ 

ນະຄະດ ີແລະ ວຖີິການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ.  
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 5.3.4 ການສາ້ງໂອກາດໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນໄດມ້ວີຽກເຮດັງານທໍາ. 

5.4 ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ 

5.4.1 ການຈດັໂຄງການຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານທົ່ ວໄປ ແລະ 

ພະນກັງານລະດບັຜູຈ້ດັການ. 

5.5 ການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ (ສິ່ ງເສດເຫຼອື) 

5.5.1 ການແນະນໍາເຕກັນກິກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້ ເຊັ່ ນ:ການຫຸຼດຜ່ອນຂີເ້ຫຍືອ້ (reduce), ການ

ນໍາກບັມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ (reuse), ການນໍາຂີເ້ຫຍືອ້ມາຜະລດິແລວ້ນໍາເອາົມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ (recycling), 

ການແຍກປະເພດຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ ການໝກັຂີເ້ຫຍືອ້ເພື່ ອເຮດັປຸ໋ຍ. 

5.5.2 ການຊຸກຍູເ້ພື່ ອໃຫພ້ະນກັງານໃນໂຮງແຮມມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຫຸຼດຜ່ອນຂີເ້ຫຍືອ້ (reduce), 

ການນໍາກບັມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ (reuse), ການນໍາຂີເ້ຫຍືອ້ມາຜະລດິແລວ້ເອາົນໍາມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ 

(recycling), ການແຍກປະເພດ ແລະ ການໝກັຂີເ້ຫຍືອ້. 

5.5.3 ຊຸກຍູໃ້ຫແ້ຂກມສ່ີວນຮ່ວມໃນການນໍາຂີເ້ຫຍືອ້ກບັມານໍາໃຊຄ້ນື (reuse), ການນໍາຂີເ້ຫຍືອ້ມາ

ຜະລດິແລວ້ນໍາເອາົມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ (recycling) ແລະ ການແຍກປະເພດຂີເ້ຫຍືອ້. 

5.6 ການນໍາໃຊພ້ະລງັງານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 

5.6.1 ການແນະນໍາວທິປີະຢັດພະລງັງານ ແລະ ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ອຸປະກອນປະຢັດ

ພະລງັງານ ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫໂ້ຮງແຮມຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊພ້ະລງັງານ. 

 5.6.2 ການຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງວດັແທກ/ເຄື່ ອງມໃືນການຕດິຕາມການນໍາໃຊພ້ະລງັງານ. 

 5.6.3 ການຊຸກຍູໃ້ຫແ້ຂກໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການປະຢັດພະລງັງານ. 

5.7 ການນໍາໃຊນ້ໍາ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນໍາ້ 

5.7.1 ມກີານແນະນໍາເຕກັນກິການປະຢັດນໍາ້ ແລະການໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີໃນການປະຢັດນໍາ້ ແລະ 

ອຸປະກອນເພື່ ອຊ່ວຍໃນການຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊນ້ໍາ້. 

 5.7.2 ການບວົລະບດັຮກັສາເຄື່ ອງອຸປະກອນເພື່ ອຊ່ວຍປະຢັດນໍາ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

 5.7.3 ການຊຸກຍູໃ້ຫແ້ຂກມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປະຢັດນໍາ້. 

 5.7.4 ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງນໍາ້ທີ່ ໃຊຢູ່້ພາຍໃນໂຮງແຮມ. 

5.8 ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ (ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກອາຄານ) 

 5.8.1 ການກໍານດົບລໍເິວນພຶນ້ທີ່  ທີ່ ສາມາດສູບຢາໄດ ້ແລະ ບໍ່ ສາມາດສູບຢາ ຢ່າງຊດັເຈນ. 

5.8.2 ການຕດິຕາມ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊພ້າຍໃນໂຮງແຮມຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິເພື່ ອ

ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ ເຊັ່ ນ: ການບໍາລຸງຮກັສາເຄື່ ອງປັບອາກາດ ເປັນຕົນ້. 

5.9 ການຄວບຄຸມມນົລະພດິທາງສຽງ 

5.9.1 ການສາ້ງແຜນຄວບຄຸມສຽງເນອືງນນັ ທີ່ ມສີາເຫດມາຈາກການປະຕບິດັງານຂອງໂຮງແຮມ. 

5.10 ການບໍາບດັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນໍາ້ເປືອ້ນ 

5.10.1 ການນໍາໃຊກ້ນົໄກຕ່າງໆ ເພື່ ອປອ້ງກນັນໍາ້ບໍ່ ໃຫມ້ກີານປົນເປືອ້ນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ ການຜະລດິນໍາ້

ເປື້ອນ. 

5.10.2 ການສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊນ້ໍາ້ເສຍທີ່ ຜ່ານການບໍາບດັແລວ້ນໍາມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ ເຊັ່ ນ: ໃຊເ້ປັນນໍາ້ຫດົຕົນ້

ໄມ.້ 

 5.10.3 ການຊຸກຍູກ້ານນໍາໃຊກ້ານບໍາບດັນໍາ້ເປື້ອນ ຢ່າງເຫມາະສມົ. 
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5.11 ການກໍາຈດັການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມສີານເຄມ ີແລະ ວດັຖຸທີ່ ເປັນພດິ 

 5.11.1 ມເີຄື່ ອງຫມາຍຊີບ້ອກຢ່າງຈະແຈງ້ສໍາລບັວດັຖຸທີ່ ເປັນພດິ (ເປັນອນັຕະລາຍ) 

 5.11.2 ການຄຸມ້ຄອງການກໍາຈດັສິ່ ງເສດເຫຼອືທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ຢ່າງເໝາະສມົ. 

5.11.3 ການກວດກາການຮກັສາຄວາມສະອາດ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາສາງເກບັເຄື່ ອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ

ເພື່ ອຫລກີເວັນ້ການຮົ່ ວໄຫຼຂອງວດັຖຸທີ່ ມແີກສັ ແລະ ສານເຄມ.ີ 
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ຄໍາແນະນໍາມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

 
ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ ຕວົຊີວ້ດັ ເອກະສານອາ້ງອງີ 

 

1. ນະໂຍບາຍ ແລະແຜນ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງານທາງດາ້ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຮງແຮມ 

1.1 ການສົ່ ງເສມີກດິຈະກໍາ

ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພື່ ອ

ແນໃສ່ຊຸກຍູໃ້ຫທຸ້ກ

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊັ່ ນ: 

ພະນກັງານໂຮງແຮມ, ແຂກ 

ແລະ ຜູຂ້າຍ (ຜູສ້ະຫນອງ

ສນິຄາ້) ປະກອບສ່ວນໃນ

ການປະຕບິດັການຄຸມ້ຄອງ

ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ລາຍການຂອງກດິຈະກໍາ 

ແລະ ໂຄງການຮກັສາສິ່ ງ

ແວດລອ້ມທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້

ປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ

ການຊຸກຍູບ້ນັດາພະນກັງານ

ໂຮງແຮມ, ລູກຄາ້ ແລະຜູ ້

ຂາຍ (ຜູສ້ະໜອງສນິຄາ້) 

ເພື່ ອໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນກິ

ດຈະກໍາດັ່ ງກ່າວ. 

- ໃບລງົທະບຽນຜູເ້ຂົາ້ 

ຮ່ວມ. 

- ຮູບພາບກດິຈະກໍາ. 

- ບດົລາຍງານ ກດິຈະກໍາ. 

1.2 ມແີຜນງານໃນການປູກ

ຈດິສໍານກຶໃຫພ້ະນກັງານ

ໃຫຮູ້ກ່້ຽວກບັການຮກັສາ

ສິ່ ງແວດລອ້ມເຊັ່ ນ: ການ

ຈດັຝຶກອບົຮມົ ເປັນຕົນ້. 

ແຜນງານຕ່າງໆໃນການປູກ

ຈດິສໍານກຶດາ້ນການຮກັສາ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

 

1.3  ມແີຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງ

ແວດລອ້ມສໍາລບັການດໍາ

ເນນີທຸລະກດິໂຮງແຮມ. 

ແຜນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດ

ລອ້ມຂອງໂຮງແຮມທີ່ ໄດ ້

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

- ເອກະສານອາ້ງອງີ. 

1.4 ມແີຜນການຕດິ ຕາມ

ກວດກາການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງ

ແວດລອ້ມຂອງໂຮງແຮມ .  

ມາດຕະການຂອງການປະ

ເມນີກດິຈະກໍາ/ແຜນງານທີ່

ໄດຮ້ບັການຊມົເຊຍີ. 

 

2. ການນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັ

ທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ 

2.1  ການຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານ

ນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທອ້ງ

ຖິ່ ນໃນການດໍາເນນີທຸລະ

ກດິໂຮງແຮມ ເຊັ່ ນ: 

ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງ

ຫດັຖະກໍາ ເປັນຕົນ້. 

ຈດັຊືຜ້ະລດິຕະພນັທອ້ງຖິ່ ນ

ກໍ່ ເພື່ ອແນໃສ່ຊຸກຍູ ້ແລະ 

ສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພນັທອ້ງ

ຖິ່ ນ. 

- ເອກະສານອາ້ງອງີ 

ກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍຂອງ 

ໂຮງແຮມໃນການຊຸກຍູ ້

ໃຫນໍ້າໃຊ ້ຜະລດິຕະພນັ 

ທອ້ງຖິ່ ນ. 

- ສນັຍາລະຫວ່າງໂຮງແຮມ

ກບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

2  .2 ການຊຸກຍູກ້ານນໍາໃຊ ້

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ລະບຽບການ/ເງ ື່ອນໄຂໃນ

ການຈດັຊືຜ້ະລດິຕະພນັ

ທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອການນໍາໃຊ ້

- ຫຼກັຖານອາ້ງອງີ.  

3. ການຮ່ວມມກືບັຊຸມຊນົ 

ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງ

ຖິ່ ນ 

3.1  ມແີຜນງານຫຼື

ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ ອຊ່ວຍ

ຍກົລະດບັຊວິດິການເປັນຢູ່

ຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

ລາຍການ/ຂໍມູ້ນຂອງການ

ຍກົລະດບັຊວິດິການເປັນຢູ່

ຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ 

 

- ຫຼກັຖານ ອາ້ງອງີຂອງ 

ການຈດັກດິ ຈະກໍາຕ່າງໆ. 
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ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ ຕວົຊີວ້ດັ ເອກະສານອາ້ງ

ອງີ 

3. ການຮ່ວມມື

ກບັຊຸມຊນົ ແລະ 

ອງົການປົກຄອງ

ທອ້ງຖິ່ ນ (ຕ່ໍ) 

3.2  ມແີຜນງານການປູກຈດິສໍານກຶ

ກ່ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

ກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການ

ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ/ໃນຊຸມຊນົ

ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໂດຍໂຮງແຮມ/

ພະນກັງານຂອງໂຮງແຮມ. 

 

ກວດຄນືບນັດາ

ຫຼກັຖານທີ່ ຕດິ

ພນັກບັກດິຈະ

ກໍາປົກປັກ

ຮກັສາ

ວດັທະນະທໍາ

ຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. 

3.3  ການສາ້ງກດິຈະກໍາເພື່ ອສົ່ ງເສມີ

ການອະນຸລກັຮກັສາວດັທະນະທໍາ ແລະ

ການສະແດງສລິະປະວນັນະຄະດ ີແລະ 

ວຖີິການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົທອ້ງ

ຖິ່ ນ. 

ກດິຈະກໍາສົ່ ງເສມີການອະນຸລກັຮກັສາ

ວດັທະນະທໍາ ແລະ ວຖີິການດໍາລງົຊວີດິ

ຂອງຄນົທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 

 

3.4  ການສາ້ງໂອກາດໃຫປ້ະຊາຊນົ

ທອ້ງຖິ່ ນໄດມ້ວີຽກເຮດັງານທໍາ. 

ປຽບທຽບອດັຕາສ່ວນການຈາ້ງງານ

ລະຫວ່າງຄນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຄນົ

ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ. 

 

4. ການພດັທະນາ

ບຸກຄະລາກອນ 
4.1   ການຈດັໂຄງການຝຶກອບົຮມົກ່ຽວ

ກບັການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫແ້ກ່

ພະນກັງານ ທົ່ ວໄປ ແລະ ພະນກັງານ

ລະດບັຜູຈ້ດັການ. 

ໂຄງການຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງທາງ

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ/ທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໂດຍໂຮງແຮມເປັນຜູ ້

ຈດັໃນຊ່ວງໄລຍະ 1-2 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ. 

ຫຼກັຖານ 

ອາ້ງອງີ. 

5. ການຈດັການ 

ຂີເ້ຫຍືອ້ (ສິ່ ງເສດ

ເຫຼອື) 

5.1 ການແນະນ າເຕກັນກິກ່ຽວກບັການ

ຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້ ເຊັ່ ນ: ການຫຸຼດ ຜ່ອນຂີ ້

ເຫຍືອ້ (reduce), ການນໍາກບັມາໃຊ ້

ຄນືໃຫມ່ (reuse),ການນໍາຂີເ້ຫຍືອ້ ມາ

ຜະລດິແລວ້ນໍາເອາົມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ 

(recycling), ການແຍກປະເພດຂີ ້

ເຫຍືອ້ ແລະ ການໝກັຂີເ້ຫຍືອ້ເພື່ ອເຮດັ

ປຸ໋ຍ. 

 

ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກໍາ ການຝຶກ

ອບົຮມົການກໍາຈດັ ແລະການຄຸມ້ຄອງ

ສິ່ ງເສດເຫຼອື/ທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫ້

ແກ່ພະນກັງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 

 

ຫຼກັຖານ 

ອາ້ງອງີ. 

5.2  ການຊຸກຍູເ້ພື່ ອໃຫພ້ະນກັງານໃນ

ໂຮງແຮມ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຫຸຼດ 

ຜ່ອນຂີເ້ຫຍືອ້ (reduce), ການນໍາກບັ

ມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ (reuse),ການນໍາຂີ ້

ເຫຍືອ້ມາຜະລດິແລວ້ເອາົນໍາມາໃຊຄ້ນື

ໃຫມ່(recycling), ການແຍກປະເພດ 

ແລະ ການໝກັຂີເ້ຫຍືອ້. 

 

ໂຄງການ/ກດິຈະກໍາ ທີ່ ຊຸກຍູໃ້ຫ ້

ພະນກັງານໃນໂຮງແຮມມສ່ີວນຮ່ວມໃນ

ການຈດັການ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້ໃນ

ໄລຍະຜ່ານມາ. 

 

ຫຼກັຖານ 

ອາ້ງອງີ. 
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ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ ຕວົຊີວ້ດັ ເອກະສານອາ້ງ

ອງີ 

5. ການຈດັການ 

ຂີເ້ຫຍືອ້ (ສິ່ ງເສດ

ເຫຼອື) (ຕ່ໍ) 

5.3  ຊຸກຍູໃ້ຫແ້ຂກມສ່ີວນຮ່ວມໃນ

ການນໍາຂີເ້ຫຍືອ້ກບັມານໍາໃຊຄ້ນື

(reuse), ການນໍາຂີເ້ຫຍືອ້ມາຜ່ານຂະ

ບວນການແລວ້ນໍາມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ 

(recycle) ແລະການແຍກປະເພດຂີ ້

ເຫຍືອ້. 

ແຜນດໍາເນນີງານ/ກດິຈະກໍາ ໃຫແ້ກ່

ແຂກທີ່ ມາເຂົາ້ພກັເຊາົໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມ

ໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນສິ່ ງເສດ

ເຫຼອື ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 

 

ຫຼກັຖານ 

ອາ້ງອງີ. 

6.ການນໍາໃຊ ້

ພະລງັງານຢ່າງມີ

ປະສດິທພິາບ 

6.1  ການແນະນໍາວທິປີະຢັດພະລງັງານ 

ແລະການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ

ອຸປະກອນປະຢັດພະລງັງານ ເພື່ ອຊ່ວຍ

ໃຫໂ້ຮງແຮມຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ ້

ພະລງັງານ 

ການຕດິຕັງ້ ແລະ ການນໍາໃຊເ້ທກັໂນໂລ

ຊ ີໃນການນໍາໃຊພ້ະລງັງານຢ່າງມປີະສດິ 

ທພິາບ ແລະ ເຕກັນກິຕ່າງໆ ທີ່ ນໍາໃຊຢູ່້

ໃນໂຮງແຮມໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 

 

- ຫຼກັຖານ 

ອາ້ງອງີ. 

- ຮູບພາບ, 

ເອກະສານ, 

ບດົລາຍງານ. 

- ໃບລງົທະ 

ບຽນຜູເ້ຂົາ້ 

ຮ່ວມ. 

6.2  ການຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງວດັແທກ/

ເຄື່ ອງມໃືນການຕດິຕາມການນໍາໃຊ ້

ພະລງັງານ 

ການຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງເຕກັໂນໂລຊໃີນການ

ວດັແທກ. 

- ບດົລາຍງານ, 

ຮູບພາບ.  

 

6.3 ການຊຸກຍູໃ້ຫແ້ຂກມສ່ີວນຮ່ວມ 

ໃນການປະຢັດພະລງັງານ 
ຂໍຄ້ວາມຊວນເຊນີ ແລະ ຊຸກຍູເ້ພື່ ອໂຄ 

ສະນາໃຫແ້ກ່ແຂກມສ່ີວນຮ່ວມໃນ 

ການນໍາໃຊພ້ະລງັງານຢ່າງມປີະສດິທ ິ

ພາບຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ 

- ເອກະສານ 

ອາ້ງອງີ. 

7. ການນໍາໃຊນໍ້າ້

ຢ່າງມປີະສດິທ ິ

ພາບ ແລະ ຄຸນ

ນະພາບຂອງນໍາ້ 

7.1 ມກີານແນະນໍາເຕກັນກິການ

ປະຢັດນໍາ້ ແລະການໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີ

ໃນການປະຢັດນໍາ້ ແລະ ອຸປະກອນເພື່ ອ

ຊ່ວຍໃນການຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊນໍ້າ້. 

ການຕດິຕັງ້ ແລະ ການໃຊເ້ທກັໂນໂລຊີ

ໃນການຊມົໃຊນໍ້າ້ ແລະການປະຕບິດັ

ກ່ຽວກບັການຊມົໃຊນໍ້າ້ໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານ

ມາ. 

- ຫຼກັຖານ 

ອາ້ງອງີ. 

7.2 ການບວົລະບດັຮກັສາເຄື່ ອງ

ອຸປະກອນເພື່ ອຊ່ວຍປະຢັດນໍາ້ຢ່າງເປັນ

ປົກກະຕ.ິ 

ບດົລາຍງານການບໍາລຸງຮກັສາຂອງທມີ 

ງານນາຍຊ່າງ ກ່ຽວກບັເຄື່ ອງເຕກັໂນໂລ

ຊໃີນການນໍາໃຊນໍ້າ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

- ຫຼກັຖານ 

ອາ້ງອງີ.  

- ຮູບພາບ. 

7.3 ການຊຸກຍູໃ້ຫແ້ຂກມສ່ີວນຮ່ວມ

ໃນການປະຢັດນໍາ້. 

 

ການໂຄສະນາປະຊາສໍາພນັຜ່ານສື່ /ຈດັ

ກດິຈະກໍາໃຫແ້ກ່ແຂກທີ່ ມາພກັເຊາົພາຍ

ໃນໂຮງແຮມ ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການ

ປະຢັດນໍາ້. 

- ຫຼກັຖານ 

ອາ້ງອງີ.  

 

7.4 ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງນໍາ້ທີ່

ໃຊຢູ່້ພາຍໃນໂຮງແຮມ. 

ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງນໍາ້ - ບົດົລາຍງານ 

ກວດສອບຄຸນ

ນະພາບນໍາ້ 



 
 

 
 

15 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ ຕວົຊີວ້ດັ ເອກະສານອາ້ງ

ອງີ 

8. ການຄຸມ້ຄອງ

ຄຸນນະພາບຂອງ

ອາກາດ (ຢູ່ພາຍ

ໃນ ແລະນອກ

ອາຄານ) 

8.1 ມກີານກໍານດົບໍລເິວນພືນ້ທີ່  ທີ່ ສາ 

ມາດສູບຢາໄດ ້ແລະບ່ໍສາມາດສູບຢາຢ່າງ

ຊດັເຈນ. 

ຮູບພາບທີ່ ຕດິຊີບ້ອກບໍລເິວນທີ່ ສາມາດ

ສູບຢາໄດ ້ແລະ ບ່ໍສາມາດສູບຢາ ຢູ່ພາຍ

ໃນໂຮງແຮມ. 

- ຫຼກັຖານ 

ອາ້ງອງີ.  

 

8.2 ການຕດິຕາມ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ

ອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊພ້າຍໃນໂຮງແຮມຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕ ິເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະ   

ພາບຂອງອາກາດ ເຊັ່ ນ: ການບໍາລຸງຮກັສາ

ເຄື່ ອງປັບອາກາດ ເປັນຕົນ້. 

ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັການບໍາລຸງຮກັສາ

ລະບບົເຄື່ ອງປັບອາກາດ/ເຄື່ ອງຟອກ

ອາກາດ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ

ອາກາດທີ່ ດ ີຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ. 

- ຫຼກັຖານ 

ອາ້ງອງີ.  

 

9. ການຄວບຄຸມ

ມນົລະພດິທາງ

ສຽງ 

9.1 ການສາ້ງແຜນຄວບຄຸມສຽງເນອືງ

ນນັ ທີ່ ມສີາເຫດມາຈາກການປະຕບິດັ

ງານຂອງໂຮງແຮມ. 

ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ ຢູ່ໃນໂຮງ

ແຮມ ເພື່ ອຮບັປະກນັການຄວບຄຸມສຽງ

ເນອືງນນັ ໃນໂຮງແຮມ. 

- ຫຼກັຖານ 

ອາ້ງອງີ.  

10. ການບໍາບດັ 

ແລະ ການຄຸມ້

ຄອງນໍາ້ເປ້ືອນ 

10.1 ການນໍາໃຊກ້ນົໄກຕ່າງໆ ເພື່ ອປ້ອງ

ກນັນໍາ້ບ່ໍໃຫມ້ກີານປົນເປ້ືອນແລະ

ຫຸຼດຜ່ອນ ການຜະລດິນໍາ້ເປ້ືອນ. 

ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່

ຕດິພນັກບັການຫຸຼດ ຜ່ອນການປົນເປ້ືອນ

ໃນນໍາ້ ແລະ ການປ້ອງກນັມນົລະພດິ

ໃນນໍາ້ໃນຊ່ວງໄລຍະຜ່ານມາ. 

- ຫຼກັຖານ 

ອາ້ງອງີ.  

10.2 ການສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊນໍ້າ້ເສຍທີ່

ຜ່ານການບໍາບດັແລວ້ນໍາມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ 

ເຊັ່ ນ: ໃຊເ້ປັນນໍາ້ຫດົຕົນ້ໄມ.້ 

ໂຮງແຮມ ໄດມ້ສີິ່ ງທີ່ ຢັງ້ຢືນການສົ່ ງເສມີ

ການນໍາໃຊນໍ້າ້ເປ້ືອນທີ່ ຜ່ານການບໍາບດັ

ແລວ້ ຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ. 

- ຫຼກັຖານ 

ອາ້ງອງີ.  

10.3 ການຊຸກຍູກ້ານນໍາໃຊກ້ານ

ບໍາບດັນໍາ້ເປ້ືອນ ຢ່າງເຫມາະສມົ. 

 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການບໍາບດັນໍາ້ເປ້ືອນພາຍ

ໃນໂຮງແຮມ. 

 

- ຫຼກັຖານອາ້ງ 

ອງີ.  

- ບດົລາຍງານ, 

ໃບຢັງ້ຢືນ, ໃບ

ກວດກາປະຈໍາ 

ເດອືນ. 

11. ການກໍາຈດັ 

ການຈດັການຂີ ້

ເຫຍືອ້ ທີ່ ມສີານ

ເຄມ ີແລະ ວດັຖຸ

ທີ່ ເປັນພດິ 

11.1 ມເີຄື່ ອງຫມາຍຊີບ້ອກຢ່າງຈະແຈງ້

ສໍາລບັວດັຖຸທີ່ ເປັນພດິ (ເປັນອນັຕະ 

ລາຍ) 

 

ເຄື່ ອງໝາຍຊີບ້ອກຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະ 

ເຂົາ້ໃຈງ່າຍໃນການເກບັຮກັສາ ແລະ 

ການນໍາໃຊວ້ດັຖຸທີ່ ມສີານເຄມຢູ່ີພາຍໃນ

ໂຮງແຮມ. 

- ຫຼກັຖານອາ້ງ 

ອງີ, ຮູບພາບ, 

ບດົລາຍງານ 

ການກວດກາ. 

11.2 ການຄຸມ້ຄອງການກໍາຈດັສິ່ ງເສດ

ເຫຼອືທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຢ່າງເໝາະສມົ 

ວທິກີານຄວບຄຸມສິ່ ງເສດເຫຼອືທີ່ ເປັນ

ອນັຕະລາຍ ແລະການຈດັ ຕັງ້ປະຕບິດັ

ການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ຢູ່ໃນໂຮງແຮມ. 

- ການຝຶກອບົຮມົວທິກີານຄວບຄຸມສິ່ ງ

ເສດເຫຼອືທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍໃຫແ້ກ່

ພະນກັງານພາຍໃນໂຮງແຮມ. 

- ບດົລາຍງານ 

ການກວດກາ 
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II. ຂັນ້ຕອນການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 
 

1. ຂອບເຂດ 

ຂັນ້ຕອນນີ ້ຈະກໍານດົນຍິາມສະເພາະ ເຊັ່ ນ: ການກໍານດົຄຸນວຸດທຂິອງຜູສ້ະໝກັ, ການປະເມນີ ແລະ 

ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ເງ ື່ອນໄຂຂອງການກວດກາ ແລະ ການປະເມນີ ເພື່ ອການອອກໃບຢັງ້ຢືນ 

ມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່, ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ ແລະ ຖອນໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, 

ການຂໍອຸທອນ, ການຮອ້ງຮຽນ ແລະ ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຖາວອນ, ການຮກັສາຂໍມ້ນູລບັ ແລະ 

ອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ເຊິ່ ງລວມທງັການປະເມນີຜນົ 

ຢູ່ສະຖານທີ່ ຕວົຈງິ.    
 

2. ນຍິາມຄໍາສບັ 

ຄໍາສບັ ແລະ ຄໍານຍິາມ ທີ່ ໄດນ້ໍາໃຊຢູ່້ໃນເອກະສານດັ່ ງກ່າວນີ ້ປະກອບມ:ີ 

2.1  ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ໝາຍເຖງິ ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນທີ່ ໜ່ວຍງານວຊິາ

ການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ໄດປ້ະກາດໃຊ.້ 

2.2  ກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ໝາຍເຖງິ ກອງປະຊຸມຂອງ 

ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ທີ່ ລວມມບີນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ 

ໄດຮ່້ວມກນັກໍານດົ ບນັດາລະບຽບການຂອງການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ການປະກອບຄໍາຄດິຄໍາ

ເຫນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັການພຈິາລະນາອະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນ 

ມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ, ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຖາວອນ ແລະ ການກໍານດົຮູບແບບຂອງ 

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ພອ້ມທງັກໍານດົແຜ່ນປ້າຍມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຈາກອງົ 

ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO). 

2.3  ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ໝາຍເຖງິ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຂອງບນັດາປະເທດສະ 

ມາຊກິອາຊຽນ ຊຶ່ ງມບີດົບາດໃນການກັ່ ນຕອງບດົລາຍງານການກວດກາມາດຕະຖານໃນເບືອ້ງຕົນ້ 

ກ່ອນທີ່ ຈະ ສະເໜຂີອໍະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ການຮກັສາມາດຕະຖານ ແລະ ການຖອນ 

ໃບຢັງ້ຢືນ ມາດຕະຖານທີ່ ຢູ່ໃນມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ມບີດົບາດໃນການປະຕ ິ

ບດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ  

(QTWG). 

2.4  ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໝາຍເຖງິ ໜ່ວຍງານທີ່ ມບີດົບາດໃນການປະເມນີຄຸນ

ນະພາບການໃຫບ້ໍລກິານ, ຂັນ້ຕອນການເຮດັວຽກຕ່າງໆ ແລະ ພຈິາລະນາການ ປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂ 

ຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຢູ່ໂຮງແຮມດັ່ ງກ່າວ. 

2.5  ຜູສ້ະໝກັ ໝາຍເຖງິ ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ມຄີວາມມຸ່ງຫວງັຕອ້ງການສະໝກັ ເພື່ ອສະເໜຂີໍອະນຸມດັໃບຢັງ້ຢືນ 

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ. 

2.6  ການກວດກາ/ການປະເມນີ ໝາຍເຖງິ ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການພຈິາລະນາການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂ 

ຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ໃນການກວດກາຄຸນນະພາບການໃຫບ້ໍລກິານຂອງໂຮງແຮມ 

ດັ່ ງກ່າວ. 

2.7  ຜູກ້ວດກາ/ຜູປ້ະເມນີ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົຜູທ້ີ່ ຈດັຕັງ້ການລງົກວດກາຄຸນນະພາບການໃຫບ້ໍລກິານ, ຂັນ້ 

ຕອນການເຮດັວຽກຕ່າງໆ ແລະ ພຈິາລະນາການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມ
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ຂຽວອາຊຽນ ຢູ່ໂຮງແຮມດັ່ ງກ່າວ ຊຶ່ ງມຄຸີນວຸດທເິປັນທີ່ ຍອມຮບັ. 

2.8  ການຂໍອຸທອນ ໝາຍເຖງິ ການບໍ່ ເຫນັດກີບັການຕດັສນິ ຫຼ ື ສິ່ ງທີ່ ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານ

ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ແລະ ໜ່ວຍງານ

ກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໄດຕ້ດັສນິໄປແລວ້ ຫຼ ື ຍງັມບີນັຫາຂອ້ງໃຈຕ່ໍກບັຜນົຂອງການ

ພຈິາລະນາ ຫຼ ື ມຄີວາມຕອ້ງການໃຫໜ່້ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 

(QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບ

ມາດຕະຖານ ພຈິາລະນາຄນືກ່ຽວກບັຜນົຂອງການພຈິາລະນານັນ້. 

2.9  ການຮອ້ງຮຽນ ໝາຍເຖງິການບໍ່ ເພິ່ ງພໍໃຈໃນການໃຫບ້ໍລກິານອື່ ນໆ, ໂດຍບໍ່ ລວມເຖງິການຍື່ ນຄໍາ 

ຮອ້ງສະໝກັ, ການປະເມນີ ແລະ ການຕດັສນິໃຈ.  

2.10 ການປະເມນີ ເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ໝາຍເຖງິ ການຈດັຕັງ້ເພື່ ອປະເມນີຄວາມສອດ 

ຄ່ອງກບັມາດຕະຖານ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານ ຢູ່ໂຮງແຮມດັ່ ງກ່າວ.  

2.11 ການຕດິຕາມກວດກາ ໝາຍເຖງິ ການປະເມນີເພື່ ອຕດິຕາມເບິ່ ງການຮກັສາມາດຕະຖານໂຮງແຮມ

ຂຽວອາຊຽນທີ່ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາກ່ອນທີ່ ຈະມກີານປະເມນີ ເພື່ ອອອກໃບ 

ຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ທງັນີກ່ໍ້ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າໂຮງແຮມນັນ້ ຍງັປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດ ້

ກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານ. 

2.12 ການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ໝາຍເຖງິ ການປະເມນີເພື່ ອຢັງ້ຢືນ 

ມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ຊຶ່ ງມຈີດຸປະສງົ ເພື່ ອກວດຄນືຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານ 

ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ວ່າຍງັມປີະສດິທພິາບຢູ່ ຫຼ ືບໍ່ ? ການປະເມນີເພື່ ອ ອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

ໃຫຄ້ນືໃໝ່ ຈະຈດັຂຶນ້ກ່ອນທ່ີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ. 

2.13 ຄວາມຍຸດຕທໍິາ ໝາຍເຖງິ ການເຮດັວຽກງານກວດກາທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ໂດຍບໍ່ ເອາົ 

ອກັຄະຕສ່ິວນຕວົມາກ່ຽວຂອ້ງ ຊຶ່ ງໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ ມອີດິທພິນົດາ້ນລບົມາກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານ 

ການປະເມນີນີ,້ ລວມທງັ ບໍ່ ມຄີວາມຂດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ, ບໍ່ ມອີກັຄະຕ,ິ ມຄີວາມເປັນກາງ, 

ມຄີວາມເປັນທໍາ, ມຄີວາມຄດິທີ່ ເປີດກວາ້ງ ແລະ ບໍ່ ເຂົາ້ຂາ້ງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ ງ. 

2.14 ເຄື່ ອງໝາຍຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ໝາຍເຖງິ ເຄື່ ອງໝາຍທີ່ ສະແດງ 

ເຖງິການຮບັຮອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, ຊຶ່ ງເປັນລຂິະສດິຂອງໜ່ວຍງານວຊິາການມາດ 

ຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ບໍ່ ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດ ້ໂດຍບໍ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ. 
 

3. ສະຖານະຂອງໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງເປັນນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ື ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງນຕິ ິ

ບຸກຄນົ ທີ່ ຖກືຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ເພື່ ອດໍາເນນີກດິຈະກໍາທາງດາ້ນການກວດກາມາດຕະຖານ 

ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແລະ ຈະຕອ້ງຖກືຮບັຮອງໂດຍອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO). 

ໝາຍເຫດ: ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານພາກລດັ ຈະຖວ່ືາເປັນນຕິບຸິກຄນົຖກືຕອ້ງ 

ຕາມກດົໝາຍ ທີ່ ຢູ່ບນົພືນ້ຖານສະຖານະຂອງລດັຖະບານ. 
 

4. ອງົປະກອບ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) 

4.1   ອງົປະກອບ 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ມອບໝາຍໃຫຄ້ະນະກໍາມະການ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ປະທານ 
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01 ທ່ານ ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈາກບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ 

ເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ເປັນຄະນະກໍາມະການ ແລະ ກອງເລຂາ.   

4.2    ໜາ້ທີ່  

 1) ມໜີາ້ທີ່ ໃນການກັ່ ນຕອງບດົລາຍງານການກວດກາ ໃນເບືອ້ງຕົນ້ ກ່ອນທີ່ ຈະສະເໜຂີອໍະນຸມດັ 

ອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ການພຈິາລະນາລະງບັ ແລະ 

ຖອນໃບຢັງ້ຢືມມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ເພື່ ອສະເໜຫີາໜ່ວຍງານວຊິາການມາດ 

ຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເພື່ ອພຈິາລະນາຕດັສນິໃຈ. 

  2)  ທບົທວນຄນື ແລະ ປັບປຸງຂັນ້ຕອນການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແລະ ລະບຽບການໃນການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນ

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ; ແລະ 

 3)  ມບີດົບາດໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກໜ່ວຍງານວຊິາການ

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG). 

4.3  ການຈດັກອງປະຊຸມ 

ການຈດັກອງປະຊຸມ ຄວນຈດັຂຶນ້ຢ່າງໜອ້ຍ 6 ເດອືນ/ຄັງ້ ແລະ ອາດຈະມກີານຈດັກອງປະຊຸມ

ເພີ່ ມຕື່ ມອກີໃນກໍລະນຈີໍາເປັນ. 

1)  ຈໍານວນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ 

ຈໍານວນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ ຄວນມຈີໍານວນບໍ່ ຕ່ໍາກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງຈໍານວນຄະນະກໍາມະການ. 

2)   ການກໍານດົປະຊຸມ 

ການກໍານດົປະຊຸມ ຈະຕອ້ງເຮດັເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ແຈງ້ໃຫຄ້ະນະກໍາມະການຮບັຮູ ້

ກ່ຽວກບັວນັເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່  ຢ່າງໜອ້ຍລ່ວງໜາ້ 7 ວນັ ກ່ອນຈະເປີດກອງປະຊຸມ 

ຍກົເວັນ້ໃນກໍລະນຈີໍາເປັນຮບີດ່ວນ. 

3)  ມໜີາ້ທີ່ ລງົນາມໃນສນັຍາການຂດັແຍ່ງທາງຜນົປະໂຫຍດ 

ຄະນະກໍາມະການ ຈະຕອ້ງໄດລ້ງົນາມໃນສນັຍາຮກັສາຂໍມ້ນູລບັ ແລະ ສນັຍາການຂດັແຍ່ງ 

ທາງຜນົປະໂຫຍດ. ຮູບແບບຂອງສນັຍາຮກັສາຂໍມ້ນູລບັ ແລະ  ສນັຍາການຂດັແຍ່ງທາງຜນົ 

ປະໂຫຍດ ດັ່ ງທີ່ ໄດສ້ະແດງຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ກ ແລະ ຂ ຕາມລໍາດບັ. 

4)  ການແກໄ້ຂບນັຫາ 

ການແກໄ້ຂບນັຫາ ຈະຕອ້ງມາຈາກຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຄະນະກໍາມະການຜູໜ້ຶ່ ງມໜີຶ່ ງ ຄະ

ແນນສຽງ. ໃນກໍລະນທີີ່ ມຄີະແນນສຽງເທົ່ າກນັ ປະທານຈະເປັນຜູຕ້ດັສນິ. 

5)  ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ 

ໃນກອງປະຊຸມ ຈະຕອ້ງມກີານບນັທກຶກອງປະຊຸມ. ໃນກໍລະນທີີ່ ມຂີໍຄ້ດິເຫນັທີ່ ຂດັແຍ່ງກນັ 

ຕອ້ງລະບຸເຫດຜນົໃສ່ໃນບດົບນັທກຶໃຫລ້ະອຽດ.  

6)  ການຮກັສາຂໍມ້ນູລບັ ແລະ ການຂດັແຍ່ງທາງຜນົປະໂຫຍດ. 

ຄະນະກໍາມະການ ຈະຕອ້ງໄດລ້ງົນາມໃນສນັຍາຮກັສາຂໍມ້ນູລບັ ແລະ ສນັຍາການຂດັແຍ່ງ 

ທາງຜນົປະໂຫຍດ. ຮູບແບບຂອງສນັຍາຮກັສາຂໍມ້ນູລບັ ແລະ ສນັຍາການຂດັແຍ່ງທາງຜນົ 

ປະໂຫຍດ ດັ່ ງທີ່ ໄດສ້ະແດງຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ກ ແລະ ຂ ຕາມລໍາດບັ. 
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5. ຄຸນວຸດທຂິອງຜູສ້ະໝກັ 

ຜູສ້ະໝກັຕອ້ງມຄຸີນວຸດທ ິດັ່ ງນີ:້ 

1) ເປັນບຸກຄນົ ຫຼ ືນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ປະກອບທຸລະກດິໂຮງແຮມ ທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ໃນປະເທດນັນ້. 

2) ຈະຕອ້ງດໍາເນນີການຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງປະເທດນັນ້. 

3)  ຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ລວມເຖງິການ

ປັບປຸງແກໄ້ຂ ແລະ ເພີ່ ມເຕມີຕາມເງ ື່ອນໄຂ ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ໄປແລວ້; 

ແລະ 

4) ຈະບໍ່ ມກີານຖອນໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວ ໂດຍໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານ

ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG), ຍກົເວັນ້ໃນກໍລະນທີີ່ ໄດໃ້ຫໃ້ບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ໄປ

ແລວ້ເກນີ 6 ເດອືນ. 
 

6. ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ  

6.1  ຜູສ້ະໝກັ ຕອ້ງມຄີວາມມຸ່ງຫວງັທີ່ ຈະສະໝກັເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ໂດຍຈະຕອ້ງ 

ຍື່ ນໃບສະໝກັເຖງິ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ປະຈໍາປະເທດນັນ້ໆ ພອ້ມດວ້ຍ

ເອກະສານຄດັຕດິ ທີ່ ໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນແບບຟອມສະໝກັ ສໍາລບັມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ. 

6.2  ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັໃບສະໝກັເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ດັ່ ງທ່ີລະບຸໄວໃ້ນຂໍທ່ີ້ 6.1, ອງົ

ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ພຈິາລະນາແບບຟອມຂອງຜູສ້ະໝກັ ແລະ ເອກະສານຄດັຕດິຕ່າງໆ ເພື່ ອກວດກາເບິ່ ງຄວາມ 

ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນຂອງໃບສະໝກັ. 

2) ສົ່ ງແບບຟອມຂອງຜູສ້ະໝກັ ແລະ ເອກະສານຄດັຕດິຕ່າງໆ ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບ

ມາດຕະຖານ ເພື່ ອລງົກວດກາຕາມມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ.້ 

  . 6.3 ເມື່ ອໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໄດຮ້ບັເອກະສານຂອງຜູສ້ະໝກັ ເພື່ ອສະເໜ ີ 

 ຂໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຈາກອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO)     

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

1) ການກວດກາເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

ຕອ້ງໄປຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນລະບຽບການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນ 

ມາດຕະຖານ ທີ່ ລະບຸຢູ່ໃນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຄພືາຍໃນ 60 ວນັ ເລີ່ ມ ຈາກ

ວນັທີ່ ໄດຍ້ື່ ນ ໃບສະໝກັໄປແລວ້. ໃນກໍລະນທີີ່  ການກວດກາ ບໍ່ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຕາມເວລາທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງລາຍງານເປັນ

ລາຍລກັອກັສອນ ໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຮບັຊາບທນັທ ີ ພອ້ມທງັໃຫ ້

ເຫດຜນົ. ເມື່ ອລງົກວດກາສະຖານທີ່ ຕວົຈງິ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ 

ຈະຕອ້ງເຮດັບດົລາຍງານການລງົກວດກາດັ່ ງກ່າວ. 

2) ສະຫລຸບຜນົຂອງການລງົກວດກາ ແລະ ກະກຽມເຮດັບດົລາຍງານສົ່ ງໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວ

ແຫ່ງຊາດ (NTO) ເພື່ ອພຈິາລະນາບດົລາຍງານໃນເບືອ້ງຕົນ້. 

6.4  ຜູສ້ະໝກັ ຈະຕອ້ງອະນຸຍາດໃຫ ້ ພະນກັງານຈາກໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ

ອາຊຽນ (QTWG) ແລະອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ລງົສງັເກດການ ການເຮດັວຽກ 

ຂອງທມີງານກວດກາຢູ່ໂຮງແຮມດັ່ ງກ່າວ. 
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6.5  ເມື່ ອໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ອະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນ 

ມາດຕະຖານແລວ້. ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ປ້າຍມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງກໍານດົເອາົ ວນັທີ່  ທີ່

ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ຕກົລງົຮບັຮອງນັນ້. ສ່ວນໃບ 

ຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານແມ່ນມອີາຍຸ 3 ປີ ແລະ ບໍ່ ສາມາດໂອນໃຫໂ້ຮງແຮມອື່ ນໄດ.້ ໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັ 

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງໄດຈ່້າຍຄ່າໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ຄ່າປ້າຍມາດຕະຖານ.  

6.6  ໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຄວນສະແດງປ້າຍມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຮູບແບບ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນປ້າຍມາດຕະຖານນັນ້. 

6.7 ກໍລະນມີກີານປ່ຽນໂອນທຸລະກດິ ແລະ ຍາ້ຍສະຖານທີ່  ໂຮງແຮມນັນ້ຈະຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫອ້ງົການ 

ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ເພື່ ອດໍາເນນີການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

ດັ່ ງກ່າວ. ໂຮງແຮມນັນ້ ຈະຕອ້ງໄດສ້ົ່ ງຄນືໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ພອ້ມດວ້ຍປ້າຍມາດຕະຖານ 

ໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ໂດຍທນັທ.ີ ໃນກໍລະນທີີ່ ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິ ຕອ້ງການສະ 

ໝກັ ເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ສໍາລບັໂຮງແຮມ ທີ່ ຕັງ້ຂຶນ້ຢູ່ 

ສະຖານທີ່ ໃໝ່ ຈະຕອ້ງໄດຍ້ື່ ນແບບຟອມສະໝກັ ຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້  
 

7. ເງ ື່ອນໄຂສໍາລບັໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

ໂຮງແຮມດັ່ ງກ່າວ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

7.1    ຈະຕອ້ງຮກັສາມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ;້ 

7.2    ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊໄ້ດສ້ະເພາະໃນການ  

ດໍາເນນີທຸລະກດິໂຮງແຮມເທົ່ ານັນ້. 

7.3 ບໍ່ ໃຫເ້ອາົໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ/ປ້າຍມາດຕະຖານ ໄປນໍາໃຊໃ້ນທາງທີ່ ເຊື່ ອມເສຍ. 

7.4 ຈະຕອ້ງຍຸດຕສິິ່ ງພມິ, ສື່ ໂຄສະນາ ແລະ ການປະຊາສໍາພນັ ທນັທທີີ່ ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຖກືຍກົ 

ເລກີຊົ່ ວຄາວ, ຖກືຍກົເລກີຖາວອນ ຫຼ ືຖກືຖອນ ບໍ່ ວ່າຈະດວ້ຍເຫດຜນົໃດກ່ໍຕາມ.   

7.5  ຈະຕອ້ງອະນຍຸາດໃຫພ້ະນກັງານຈາກໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 

(QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ລງົສງັເກດການ ການເຮດັວຽກຂອງທມີງານ 

ກວດກາຢູ່ໂຮງແຮມດັ່ ງກ່າວ. 

7.6  ຖາ້ຫາກກດິຈະການມກີານປ່ຽນແປງ ດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົໂດຍໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານ

ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງສະຖານະທາງກດົໝາຍ, ສະຖານະທາງ 

ການຄາ້, ອງົການ ຫຼ ື ເຈ ົາ້ຂອງກດິຈະການ, ທີ່ ຢູ່, ບ່ອນຕດິຕ່ໍ ແລະ ທີ່ ສ າຄນັ ແມ່ນການ 

ປ່ຽນແປງທີ່ ສໍາຄນັໃນໂຮງແຮມ. ໂຮງແຮມນັນ້ ຈະຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 

(NTO) ຮບັຊາບໂດຍທນັທ ີ ເພື່ ອດໍາເນນີການພຈິາລະນາວ່າ ການປ່ຽນແປງດັ່ ງກ່າວນັນ້ມຜີນົກະທບົ 

ຕ່ໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ ຫຼ ື ບໍ່ ? ໃນກໍລະນຫີາກມຜີນົກະທບົ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 

(NTO) ຈະຕອ້ງສະເໜຫີາໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) 

ໂດຍທນັທ.ີ 

7.7    ຕອ້ງໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມກືບັໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໃນການລງົກວດກາທຸກຄັງ້. 

7.8   ຖາ້ຫາກມຄີວາມຕອ້ງການທີ່ ຈະຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ໂຮງແຮມ ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫອ້ງົ 

ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຮບັຊາບເປັນລາຍລກັອກັສອນພາຍໃນ 90 ວນັ.  

7.9  ຖາ້ຫາກມຄີວາມຕອ້ງການທີ່ ຈະສບືຕ່ໍຮກັສາໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ໂຮງແຮມ ຈະຕອ້ງຍື່ ນໃບສະ 
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ໝກັຄນືໃໝ່ ລ່ວງໜາ້ຢ່າງໜອ້ຍ 90 ວນັ ກ່ອນທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ; ແລະ 

7.10  ຈະຕອ້ງກະກຽມ ແລະ ຮກັສາບດົບນັທກຶການຮອ້ງຮຽນ ພອ້ມທງັຜນົຂອງການຮອ້ງຮຽນ  ແລະ 

ຈະຕອ້ງສົ່ ງບດົບນັທກຶານຮອ້ງຮຽນ ພອ້ມທງັຜນົຂອງການຮອ້ງຮຽນ ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນ

ນະພາບມາດຕະຖານ ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ແລະ ໜ່ວຍງານວຊິາການ

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເມື່ ອມກີານຮອ້ງຂໍ. 
 

8. ການກວດກາ ແລະ ການປະເມນີ ເພື່ ອສະເໜຂໍີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຄນືໃໝ່. 

8.1 ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງໄດດ້ າເນນີການລງົກວດກາ ເພື່ ອຕດິຕາມເບິ່ ງ 

ການຮກັສາມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຂອງໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ 

ຢ່າງໜອ້ຍ 01 ປີ/ຄັງ້ ຊຶ່ ງເລີ່ ມຈາກວນັທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັໂດຍ ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານ

ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG). ສໍາລບັການລງົຕດິຕາມກວດກາ  ທມີງານກວດກາ ຈະຕອ້ງ 

ດໍາເນນີການໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບຽບການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ດັ່ ງທີ່

ໄດກໍ້ານດົຢູ່ໃນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະ 

ຖານ ຈະຕອ້ງເຮດັບດົລາຍງານ ສົ່ ງໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ພາຍໃນ 30 ວນັ ເລີ່ ມຈາກ 

ວນັທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັໃຫລ້ງົກວດກາ. 

8.2 ການປະເມນີ ເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຄນືໃໝ່ ຈະຈດັຂຶນ້ໃນທຸກໆ 3 ປີ ກ່ອນທີ່ ໃບຢັງ້ 

ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ. ທມີງານກວດກາ ຈະຕອ້ງດໍາເນນີການລງົປະເມນີໃຫສ້ອດ 

ຄ່ອງກບັລະບຽບການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົຢູ່ໃນມາດຕະ 

ຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງເຮດັບດົ 

ລາຍງານການລງົປະເມນີ ສົ່ ງໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ພາຍໃນ 30 ວນັ ເລີ່ ມຈາກວນັ 

ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັໃຫລ້ງົປະເມນີ.  

8.3 ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ

ຊາດ (NTO) ສະຫງວນສດິໃນການອະນຸຍາດໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ດໍາເນນີ 

ການລງົກວດກາເພີ່ ມເຕມີ ຫຼ ື ລງົກວດກາເພື່ ອສະເໜ ີ ຂໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຄນືໃໝ່ ໂດຍບໍ່ ຈໍາ

ເປັນຕອ້ງແຈງ້ລ່ວງໜາ້ໃນກໍລະນດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

1)  ໃນກໍລະນທີີ່ ມຂີໍສ້ງົໄສກ່ຽວກບັ ປະສດິທພິາບການດ າເນນີງານທີ່ ຫຸຼດລງົຂອງໂຮງແຮມ ທີ່ ໄດ ້

ຮບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້.    

2)  ເມື່ ອເວລາທີ່ ມຜີນົຂອງການຮອ້ງຮຽນ ຫຼ ື ຂໍມ້ນູທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ການປະຕບິດັງານຂອງ 

ໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດກໍ້ານດົຢູ່ໃນມາດ 

ຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ. 

 

ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວ

ແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ການລງົ 

ຕດິຕາມ ຫຼ ືກວດກາເພີ່ ມເຕມີ ເພື່ ອການສະເໜຂີອໍອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ແລະ ໜ່ວຍ

ງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງເຮດັບດົລາຍງານການລງົຕດິຕາມ ຫຼ ື ບດົລາຍງານການ 

ລງົກວດກາ ພາຍໃນ 30 ວນັ ເລີ່ ມຈາກວນັທີ່  ໄດລ້ງົຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ.  

8.4 ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ 
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ຊາດ (NTO) ສະຫງວນສດິໃນການດໍາເນນີການລງົກວດກາເປັນກໍລະນພີເິສດໂດຍ ການແຈງ້ໃຫໂ້ຮງ

ແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ ຮູກ່້ອນລ່ວງໜາ້ໃນໄລຍະເວລາສັນ້ໆ ໃນກໍລະນທີີ່ ຈໍາເປັນ 

ດັ່ ງນີ:້  

1) ຈະຕອ້ງກວດສອບຂໍຮ້ອ້ງຮຽນຂອງໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້. 

2) ກວດຄນື ຫຼ ືຕດິຕາມ ຜນົກະທບົທີ່ ເກດີຈາກການປ່ຽນແປງຂອງໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນ 

ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງສະຖານະທາງກດົໝາຍ, ສະຖານະທາງການຄາ້, ສະຖານະທາງອງົການ ຫຼ ື

ເຈ ົາ້ຂອງກດິຈະການ, ຊື່  ແລະ ທີ່ ຢູ່, ຮູບແບບຂອງທຸລະກດິ  ແລະ ການປ່ຽນແປງ ທີ່ ສໍາຄນັອື່ ນໆ 

ຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ. 

3) ຕດິຕາມການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ. 

 

ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວ

ແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເພື່ ອດໍາເນນີການລງົກວດກາ

ເປັນກໍລະນພີເິສດ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງເຮດັບດົລາຍງານການ 

ລງົກວດກາ ພາຍໃນ 30 ວນັ ເລີ່ ມຈາກວນັທີ່ ລງົກວດກາ.  
 

9. ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ. 

9.1   ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ. 

ໃນກໍລະນທີີ່ ໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ ບໍ່ ໄດດ້ໍາເນນີການໄປຕາມຂັນ້ຕອນຂອງ 

ການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົຢູ່ໃນມາດຕະຖານໂຮງແຮມ

ຂຽວອາຊຽນ ແລະ ລະບຽບການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນ ດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົຢູ່ໃນມາດຕະ 

ຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແລະ ບໍ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານໂຮງແຮມ 

ຂຽວອາຊຽນ ຕາມທີ່ ກໍານດົໄວ ້ແລະ ບໍ່ ໄດແ້ກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ບໍ່ ປະຕບິດັ 

ຕາມກດົລະບຽບຕາມເວລາທີ່ ກໍານດົໄວ.້ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງເຮດັ 

ບດົລາຍງານ ເພື່ ອລາຍງານຫາອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ເພື່ ອພຈິາລະນາຍກົເລກີໃບຢັງ້ 

ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວໃນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫໂ້ຮງແຮມດັ່ ງກ່າວ ດໍາເນນີການປັບປຸງ 

ແກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. ໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນນັນ້ ຈະຕອ້ງດໍາເນນີການປັບປຸງແກໄ້ຂໃຫຖ້ກື 

ຕອ້ງ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຈະໄດຮ້ບັການກວດກາ ໂດຍໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບ

ມາດຕະຖານ ພາຍໃນ 180 ວນັ. ຖາ້ຫາກການດໍາເນນີການແກໄ້ຂບໍ່ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັ 

ພາຍໃນ 180 ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ດັ່ ງກ່າວຈະຖກືຍກົເລກີຖາວອນ. 

9.2 ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຖາວອນ 

ໃນກໍລະນທີີ່ ໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນນັນ້ ຕກົຢູ່ໃນໜຶ່ ງ ຫຼ ືຫຼາຍກໍລະນ ີດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1)  ບໍ່ ສອດຄ່ອງຕາມກດົລະບຽບທີ່ ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 

(QTWG) ແລະອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ກໍານດົ ແລະ ມຜີນົກະທບົ ທີ່ ຮາ້ຍແຮງຕ່ໍ 

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ. 

2)  ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເນືອ້ໃນສໍາຄນັຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ 

3)  ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼງັຈາກທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນ

ມາດຕະຖານ ຖກືຍກົເລກີຊົ່ ວຄາວ 2 ຄັງ້ ພາຍໃນ 180 ວນັ; ແລະ 
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4) ມກີານຮອ້ງຮຽນຕ່ໍການພຈິາລະນາຂອງອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຊຶ່ ງອາດຈະສົ່ ງຜນົ 

ເສຍຫາຍຕ່ໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວ. 

 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງເຮດັບດົລາຍງານ ແລະ ສະເໜຫີາອງົ 

ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ພຈິາລະນາຂໍມ້ນູເບືອ້ງຕົນ້ ເພື່ ອດໍາເນນີການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນ

ມາດຕະຖານຖາວອນ ແລະ ຫຼງັຈາກນັນ້ ຈຶ່ ງສະເໜຫີາໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານ

ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ພຈິາລະນາຕດັສນິ ເພື່ ອຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

ເປັນການຖາວອນ. ເພື່ ອໃຫໂ້ຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນນັນ້ ສົ່ ງຄນືໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ 

ປ້າຍມາດຕະຖານໃຫ ້ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ໂດຍທນັທ.ີ 
 

10. ການຂໍອຸທອນ ແລະ ການຮອ້ງຮຽນ 

10.1  ການຂໍອຸທອນ 

1) ຜູສ້ະໝກັ ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ໂດຍອງີຕາມ ຂໍທ້ີ່  6 ຫຼ ືໂຮງແຮມ ທີ່ ໄດຮ້ບັໃບ

ຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ໂດຍອງີຕາມ ຂໍທ້ີ່  9 ສາມາດຍື່ ນຂໍອຸທອນ ພາຍໃນ 30 ວນັ ເລີ່ ມຈາກ 

ວນັທີ່ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ໄດສ້ົ່ ງໜງັສ ືແຈງ້ຜນົຂອງ ການພຈິາລະນາ ຫຼ ືຜນົຂອງ

ການແຈງ້ເຕອືນ. ໜງັສອຸືທອນ ຈະຕອ້ງສົ່ ງໄປຫາອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ເປັນລາຍ

ລກັ ອກັສອນ. ຖາ້ຫາກການຂໍອຸທອນ ຖກືສົ່ ງໂດຍທາງຈດົໝາຍອເີມລ, ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ 

ການຢັງ້ຢືນ.  

2)  ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງແຕ່ງຕັງ້ ຄະນະຜູພ້ຈິາລະນາການຂໍອຸທອນ ໂດຍການ

ພຈິາລະນາໄປແຕ່ລະກໍລະນ ີ ເປັນພືນ້ຖານເພື່ ອພຈິາລະນາການຂໍອຸທອນ ແລະ ແຈງ້ໃຫຜູ້ຂ້ໍອຸ 

ທອນຮບັຊາບ ຜນົຂອງການພຈິາລະນາພາຍໃນ 60 ວນັ ເລີ່ ມຈາກວນັທີ່ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ

ຊາດ (NTO) ໄດຮ້ບັໜງັສຂືອຸໍທອນ.  

3) ໃນລະຫວ່າງການພຈິາລະນາການຂໍອຸທອນ ຊຶ່ ງຍງັບໍ່ ທນັສິນ້ສຸດລງົ, ຜນົຂອງການພຈິາລະນາໂຕ 

ເກົ່ າຖວ່ືາຍງັມຜີນົສກັສດິຢູ່ (ຍງັມຜີນົບງັຄບັໃຊຢູ່້). 

4) ຜນົຂອງການພຈິາລະນາການຂໍອຸທອນຈະຕອ້ງສິນ້ສຸດລງົ  

5) ຜູຂ້ອຸໍທອນ ຈະຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຄ່າໃຊຈ່້າຍທງັໝດົໃນວຽກງານຂອງການພຈິາລະນາຂໍອຸທອນ, 

ໃນກໍລະນທີີ່ ການອຸທອນນັນ້ມຜີນົ.  

10.2 ການຮອ້ງຮຽນ. 

ສໍາລບັການຍື່ ນໜງັສຮືອ້ງຮຽນ, ຜູຮ້ອ້ງຮຽນຈະຕອ້ງຍື່ ນໃບຄໍາຮອ້ງ ໂດຍໜງັສທືາງການ ຫຼ ື

ທາງໂທລະສບັ ທີ່ ສາມາດຢືນຢັນໄດວ່້າເປັນເລື່ ອງຈງິ ແລະ ມຫຼີກັຖານພຽງພໍທີ່ ສະໜບັສະໜູນຕ່ໍ 

ການຮອ້ງຮຽນດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອຍື່ ນຫາໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຫຼ ື

ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO). 

ໃນກໍລະນທີີ່ ຜູຮ້ອ້ງຮຽນ ຍື່ ນໃບຄໍາຮອ້ງຫາໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ, 

ໜ່ວຍງານກວດສອບຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 

(NTO) ຮບັຊາບໂດຍໜງັສທືາງການພາຍໃນ 10 ວນັ ເລີ່ ມຈາກວນັທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຄໍາຮອ້ງນັນ້. 

ເມື່ ອອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຮຽນແລວ້, ອງົການທ່ອງທ່ຽວ

ແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະພຈິາລະນາຂໍມ້ນູທີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ອາດຈະຂໍຂໍມູ້ນຫຼກັຖານເພີ່ ມເຕມີ ເພື່ ອພ ິ



 
 

 
 

24 

ຈາລະນາວ່າໜງັສດືັ່ ງກ່າວ ເປັນຄໍາຮອ້ງຮຽນໄດ ້ຫຼ ືບໍ່ ? ແລະ ຫຼງັຈາກນັນ້ ຈະແຈງ້ຜນົຂອງການ 

ພຈິາລະນາໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຮຽນ ຮບັຊາບ ໂດຍແຈງ້ເປັນໜງັສທືາງການ. ໃນກໍລະນທີີ່ ຜນົຂອງການພ ິ

ຈາລະນາ ອອກມາວ່າໜງັສດືັ່ ງກ່າວ ສາມາດເປັນຄໍາຮອ້ງຮຽນໄດ ້ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 

(NTO) ຈະແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ບັຜດິຊອບດໍາເນນີການວເິຄາະຫາສາເຫດ, ຫຼງັຈາກນັນ້ ຈະດໍາເນນີການປັບ 

ປຸງແກໄ້ຂ ແລະ ແຈງ້ຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດັ່ ງກ່າວ ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຮຽນໂດຍໜງັສທືາງການ.  
 

11.  ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຖາ້ຫາກ 

ມໜີຶ່ ງໃນຫຼາຍກໍລະນ ີດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

11.1 ໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ ແຈງ້ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ເປັນລາຍລກັ 

ອກັສອນ. 

11.2 ໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ ໄດຢຸ້ດຕກິດິຈະການ. 

11.3 ໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ ລົມ້ລະລາຍ. 
 

12. ການຮກັສາຂໍມູ້ນລບັ 

ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG), ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) 

ແລະໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງຮກັສາຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັ 

ຈາກຜູສ້ະໝກັ ແລະ ໂຮງແຮມນັນ້ ໄວເ້ປັນຄວາມລບັ ລວມທງັຂໍມູ້ນລບັທີ່ ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານ

ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG), ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນ

ນະພາບມາດຕະຖານ ໄດຮ້ບັຈາກແຫລ່ງຂໍມູ້ນອື່ ນໆ. 
 

ໃນກໍລະນ ີທີ່ ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG), ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ

ຊາດ (NTO) ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ສາມາດເປີດເຜຍີຂໍມ້ນູ ຂອງຜູສ້ະໝກັ ແລະ

ໂຮງແຮມນັນ້ ໂດຍອງີຕາມຄໍາສັ່ ງຂອງກດົໝາຍ,  ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຫຼ ືໜ່ວຍງານກວດກາ

ຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັ ແລະ ໂຮງແຮມນັນ້ ຮບັຊາບ. 
 

13.  ກໍລະນອີື່ ນໆ. 

13.1 ໃນກໍລະນ ີທີ່ ມກີານປັບປຸງຂັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົ ແລະ ການຮບັຮອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວ

ອາຊຽນ ແລະ ລະບຽບການປະເມນີຜນົ ແລະ ການຮບັຮອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

ແລະ ລະບຽບການອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ  ອງົການທ່ອງທ່ຽວ

ແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຮບັຊາບເປັນລາຍ 

ລກັອກັສອນ ແລະ ປະກາດ ໃຫສ້າທາລະນະຮບັຊາບ ແລະ ຫຼງັຈາກນັນ້ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນ

ນະພາບມາດຕະຖາຈະຕອ້ງເປັນຜູແ້ຈງ້ໃຫໂ້ຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ຮບັຊາບ.  

13.2 ໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຫຼ ື ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ 

ຈະຕອ້ງປັບປຸງແກໄ້ຂ ຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມຂັນ້ຕອນການປະເມນີ ແລະ ການຮບັຮອງມາດຕະຖານ 

ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແລະ ລະບຽບການປະເມນີ ແລະ ການຮບັຮອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວ

ອາຊຽນ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍອງີຕາມ ຂໍທ້ີ່  13.1 ພາຍໃນໄລຍະ 

ເວລາທີ່ ໄດກໍ້ານດົ. 
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ໂຄງຮ່າງຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານ

ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) 

 

 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) 

ເຈົາ້ຂອງໂຮງແຮມ 

 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບ 

ມາດຕະຖານ 

 

ເຈົາ້ຂອງໂຮງແຮມ 

 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບ 

ມາດຕະຖານ 

 

ເຈົາ້ຂອງໂຮງແຮມ 

 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບ 

ມາດຕະຖານ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ກ 

 
ສນັຍາການຮກັສາຂໍມ້ນູລບັ 

 

ສນັຍາສະບບັນີ ້ ຖກືສາ້ງຂຶນ້ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂັນ້ຕອນການຮກັສາຂໍມູ້ນລບັ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກໍາ 

ການຮບັຮອງມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ທີ່ ຈະມຜີນົກບັທຸຫຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການກວດກາ ແລະ 

ຮບັຮອງມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ທີ່ ປະກາດໃຊໂ້ດຍໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງ 

ທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ຊຶ່ ງລວມມຄີະນະກ າມະການໃນອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO), ຄະນະທມີ 

ງານຮບັຜດິຊອບການຂອຸໍທອນ, ພະນກັງານໃນອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO), ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບ

ມາດຕະຖານ, ບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັ ການແຕ່ງຕັງ້ໂດຍອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ທີ່ ຈະດໍາເນນີການ ແລະ 

ໄດຮ້ບັເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ເໝາະສມົ ກບັກດິຈະກໍາການຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ 

ບຸກໃດໜຶ່ ງທີ່ ມສ່ີວນພວົພນັໃນມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ້ີ່ ຈະເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູຂອງຜູສ້ະ 

ໝກັ/ເຈ ົາ້ຂອງກດິຈະການ. 

ຂາ້ພະເຈົາ້, ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັສນັຍາສະບບັນີ,້ ຂຮໍບັປະກນັວ່າ: ຂາ້ພະເຈົາ້ ຈະເກບັຮກັສາບນັດາເອ 

ກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາການລງົກວດກາມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ທີ່ ປະກາດໃຊ ້

ໂດຍໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ໄວເ້ປັນຄວາມລບັ, ຊຶ່ ງຈະບໍ່ ສາມາດ 

ນໍາໄປເປີດເຜຍີຕ່ໍ ບຸກຄນົທີ່  3. ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂຮໍບັຮອງວ່າ: 

1. ຈະບໍ່ ເປີດເຜຍີຮູບແບບ, ລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ໃຊໃ້ນການກວດກາ ແລະ ຮບັຮອງ 

ມາດຕະຖານ ຍກົເວັນ້ໃນກໍລະນທີີ່ ທາງກດົໝາຍຮຽກຮອ້ງ ຊຶ່ ງຖາ້ຫາກມກໍີລະນດີັ່ ງກ່າວນີ ້ ຜູສ້ະໝກັ 

/ເຈ ົາ້ຂອງໂຮງແຮມ ຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ບອກກ່ອນລ່ວງໜາ້ ຖາ້ຫາກມກໍີລະນນີີເ້ກດີຂຶນ້.  

2. ຈະບໍ່ ວພິາກວຈິານກດິຈະກໍາໃດໆຂອງຜູສ້ະໝກັ/ເຈ ົາ້ຂອງກດິຈະການ ໂດຍປາສະຈາກການຍນິຍອມ 

ເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ແລະຜູສ້ະໝກັ/ເຈ ົາ້ຂອງໂຮງແຮມ. 

3. ຈະບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫບຸ້ກຄນົທີ່ ສາມ ອ່ານຜນົຂອງການຮບັຮອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜູສ້ະໝກັ/ເຈ ົາ້ຂອງໂຮງ 

ແຮມ. 

4. ບໍ່ ນໍາໃຊເ້ອກະສານໃດໆ ແລະ ຂໍມ້ນູທີ່ ໄດຈ້າກກດິຈະກໍາການກວດກາ ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ ຫຼ ື

ຜນົປະໂຫຍດຂອງບຸກຄນົທີ່ ສາມ ໃນທາງທີ່ ຜດິກດົໝາຍ. 

ເຊນັເຈົາ້ຂອງສນັຍາ ………..………..………..………..………..………..  

(                                                )  

ລງົວນັທີ່   ……………………………………………………… 

ເຊນັພະຍານ  ………..………………………………           ເຊນັພະຍານ  ………..………..…………………….. 

(                                                )     (                                                )  

ລງົວນັທີ່   ………………………………………………………  ລງົວນັທີ່   …………………………………………………… 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຂ 

 

 

 

 

ສນັຍາຄວາມຂດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ 

 

ສນັຍາສະບບັນີ ້ຖກືສາ້ງຂຶນ້ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂັນ້ຕອນໃນການລງົກວດກາ ຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ໃບຢັງ້ 

ຢືນມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ທີ່ ປະກາດໃຊໂ້ດຍໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ

ອາຊຽນ (QTWG) ທີ່ ຈະມຜີນົກບັທຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຊຶ່ ງລວມມຄີະນະກ າມະການ ໃນອງົການທ່ອງທ່ຽວ

ແຫ່ງຊາດ (NTO), ຄະນະທມີງານຮບັຜດິຊອບການຂໍອຸທອນ, ພະນກັງານໃນອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO),  

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ, ບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້/ຖກືວ່າຈາ້ງ ໂດຍອງົການທ່ອງທ່ຽວ 

ແຫ່ງຊາດ (NTO) ຫຼ ືບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນລບັຂອງຜູສ້ະໝກັ/ເຈ ົາ້ຂອງໂຮງແຮມນັນ້. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍຮບັຮອງວ່າ: ຂາ້ພະເຈົາ້ບໍ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຜນົປະໂຫຍດ ຫຼ ື ມຄີວາມສໍາພນັກບັອງົການ

ກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຫຼ ືໃນຂັນ້ຕອນການຮບັຮອງມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

1. ບໍ່ ໄດຮ່້ວມເຮດັວຽກ ຫຼ ືໃຫຄ້ າປຶກສາຫາລ ືໃນອງົການກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານນີ ້ ໃນ 

ຊ່ວງໄລຍະ 2 ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 

2. ບໍ່ ມຜູີໃ້ດໃນສະມາຊກິຄອບຄວົ ທີ່ ຮ່ວມເຮດັວຽກນໍາ ຫຼ ືໃຫຄ້ າປຶກສາຫາລ ືກບັອງົການກວດກາ 

ຄຸນນະພາບມາດຕະຖານນີ ້ໃນຊ່ວງໄລຍະ 2 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ. 

3. ຕນົເອງ ແລະ ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ບໍ່ ໄດເ້ປັນຜູຖ້ຫຸືນ້ໃນອງົການກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະ 

ຖານນີ.້  

4. ຕນົເອງ ແລະ ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ບໍ່ ມຕໍີາແໜ່ງໃດໆ ຂອງຄະນະກໍາມະການ ຫຼ ືບໍ່ ມສ່ີວນໃນ

ການມສ່ີວນໄດເ້ສຍໃນອງົການກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານນີ.້ 

 

 ຖາ້ຫາກວ່າ ຂາ້ພະເຈົາ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຜນົປະໂຫຍດ ຫຼ ືມຄີວາມສ າພນັກບັອງົການກວດກາຄຸນນະພາບ 

ມາດຕະຖານນີ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍຮບັຮອງວ່າ ຂາ້ພະເຈົາ້ ຈະແຈງ້ໃຫ ້ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຮບັຊາບ 

ກ່ອນການລງົເຮດັວຽກ/ລງົກວດກາ ຂອງອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO). 

ເຊນັເຈົາ້ຂອງສນັຍາ ………..………..………..………..………..………..  

(                                                )  

ລງົວນັທີ່   ……………………………………………………… 

 

ເຊນັພະຍານ  ………..………………………………           ເຊນັພະຍານ  ………..………..…………………….. 

(                                                )     (                                                )  

ລງົວນັທີ່   ………………………………………………………  ລງົວນັທີ່   ……………………………………………………… 

 

 
 



 
 

   
 

29 

III. ຂັນ້ຕອນການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ. 
 

1. ຂອບເຂດການນໍາໃຊ ້

ລະບຽບການນີ ້ໄດລ້ະບຸໃຫເ້ຫນັເຖງິບນັດາຂັນ້ຕອນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃນການປະເມນີຜນົ ແລະ ການ

ອອກໃບຢັງ້ຢືນໃນເບືອ້ງຕົນ້, ການກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ເພື່ ອສະເໜຂີອໍອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະ 

ຖານຄນືໃໝ່. 
 

2. ນຍິາມຄໍາສບັ 

ຄໍາສບັ ແລະ ຄໍານຍິາມ ທີ່ ໄດນ້ໍາໃຊ ້ຢູ່ໃນເອກະສານ ປະກອບມດີັ່ ງນີ:້ 

2.1 ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ໝາຍເຖງິ ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນທີ່  ໜ່ວຍງານ

ວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ໄດປ້ະກາດໃຊ.້ 

2.2 ກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ໝາຍເຖງິ ກອງປະຊຸມ 

ຂອງໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ທີ່ ລວມມບີນັດາປະເທດສະມາຊກິ

ອາຊຽນ ໄດຮ່້ວມກນັກໍານດົບນັດາລະບຽບການຂອງການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ການ

ປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງກບັການພຈິາລະນາອະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, 

ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ, ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຖາວອນ ແລະ 

ການກໍານດົຮູບແບບຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ພອ້ມທງັກໍານດົແຜ່ນປ້າຍມາດຕະຖານດາ້ນ

ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຈາກອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO). 

2.3 ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ໝາຍເຖງິ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຂອງບນັດາປະເທດ

ສະມາຊກິອາຊຽນ ຊຶ່ ງມບີດົບາດໃນການກັ່ ນຕອງບດົລາຍງານການກວດກາມາດຕະຖານໃນເບືອ້ງ

ຕົນ້ ກ່ອນທີ່ ຈະສະເໜຂີອໍະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ການຮກັສາມາດຕະຖານ ແລະ 

ການຖອນໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ທີ່ ຢູ່ໃນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ມບີດົບາດໃນ

ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງ 

ທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG). 

2.4 ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໝາຍເຖງິ ໜ່ວຍງານທີ່ ມບີດົບາດໃນການປະເມນີຄຸນ

ນະພາບການໃຫບ້ໍລກິານ, ຂັນ້ຕອນການເຮດັວຽກຕ່າງໆ ແລະ ພຈິາລະນາການປະຕບິດັຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຢູ່ໂຮງແຮມດັ່ ງກ່າວ. 

2.5 ຜູສ້ະໝກັ ໝາຍເຖງິ ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ມຄີວາມມຸ່ງຫວງັຕອ້ງການສະໝກັ ເພື່ ອສະເໜຂີໍອະນຸມດັໃບ 

ຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ. 

2.6 ການກວດກາ/ການປະເມນີ ໝາຍເຖງິ ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການພຈິາລະນາການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນ 

ໄຂຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ໃນການກວດກາຄຸນນະພາບການໃຫບ້ໍລກິານຂອງ

ໂຮງແຮມ. 

2.7 ຜູກ້ວດກາ/ຜູປ້ະເມນີ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົຜູທ້ີ່ ຈດັຕັງ້ການລງົກວດກາຄຸນນະພາບການໃຫບ້ໍລກິານ, 

ຂັນ້ຕອນການເຮດັວຽກຕ່າງໆ ແລະ ພຈິາລະນາການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ

ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຢູ່ໂຮງແຮມດັ່ ງກ່າວ ຊຶ່ ງມຄຸີນວຸດທເິປັນທີ່ ຍອມຮບັ. 

2.8 ຜູຊ່້ຽວຊານ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົ, ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຮູວ້ຊິາສະເພາະ ຫຼ ື ທກັສະ ສະເພາະໃດໜຶ່ ງທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂະບວນການ, ກດິຈະກໍາ, ຫຼ ືວຊິາສະເພາະດາ້ນການກວດກາ. 
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2.9 ການບໍ່ ປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ ໝາຍເຖງິ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ບໍ່ ເຮດັຕາມເງ ື່ອນ

ໄຂ, ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຈໍາເປັນສໍາລບັການປັບປຸງ. 

2.10 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ ໝາຍເຖງິ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ ແຕ່ແມ່ນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຈໍາເປັນສໍາລບັການປັບປຸງ. 

2.11 ການສງັເກດຕລີາຄາ ໝາຍເຖງິ ບໍ່ ແມ່ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງ

ມາດຕະຖານ ຫຼ ືບໍ່ ແມ່ນການບໍ່ ປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ, ແຕ່ຖາ້ຫາກເມນີເສຍີ ກ່ໍ

ຈະເປັນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ ຫຼ ື ເປັນການບໍ່ ປະຕບິດັ

ຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ. 

2.12 ການຕດິຕາມກວດກາ ໝາຍເຖງິ ການປະເມນີເພື່ ອຕດິຕາມເບິ່ ງການຮກັສາມາດຕະຖານໂຮງແຮມ

ຂຽວອາຊຽນ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາກ່ອນທີ່ ຈະມກີານ ປະເມນີເພື່ ອ

ອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ທງັນີກ່ໍ້ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າໂຮງແຮມ ນັນ້ ຍງັປະຕບິດັຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານ. 

2.13 ການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ໝາຍເຖງິ ການປະເມນີເພື່ ອຢັງ້ຢືນ

ມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ຊຶ່ ງມຈີດຸປະສງົ ເພື່ ອກວດຄນືຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະຖານ

ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ວ່າຍງັມປີະສດິທພິາບຢູ່ ຫຼ ື ບໍ່ ? ການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນ

ມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ຈະຈດັຂຶນ້ກ່ອນທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ. 

2.14 ເຫດຜນົທີ່ ຈໍາເປັນ ຫຼ ືເຫດຜນົທີ່ ເກດີຂຶນ້ໂດຍບງັເອນີ ໝາຍເຖງິ ການກະທໍາ ຫຼ ືເຫດການໃດໜຶ່ ງ 

ຊຶ່ ງອາດຈະບໍ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ,້ ເກດີຂຶນ້ຕາມທໍາມະຊາດ ຫຼ ືເຫດການອື່ ນໆ ແລະ ອາດຈະເປັນ

ເຫດການທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຜນົປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ຊຶ່ ງບໍ່ ແມ່ນເຫດການສະເພາະຂອງບຸກຄນົໃດ

ໜຶ່ ງ ຫຼ ື ກຸ່ມໃດໜຶ່ ງ. ຊຶ່ ງບໍ່ ສາມາດຄາດການ ໄດ ້ເຊັ່ ນ: ໂລກລະບາດ ທີ່ ແຜ່ລະບາດ ຢູ່ທງັພາຍໃນ

ປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊຶ່ ງເຫດການດັ່ ງກ່າວ ອາດຈະເປັນອນັຕະລາຍຮາ້ຍແຮງຕ່ໍຄວາມໝັນ້

ຄງົຂອງປະເທດ, ພາກພືນ້, ຜູນ້ໍາປະເທດ ແລະອື່ ນໆ ຊຶ່ ງອງີຕາມການຕກົລງົຂອງໜ່ວຍງານວຊິາ

ການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG). 
 

3. ຂັນ້ຕອນການຮບັເອກະສານສະໝກັ ສໍາລບັການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

3.1  ນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົ ຢາກສະໝກັເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາ

ຊຽນ ຈະຕອ້ງປະກອບເອກະສານແບບຟອມສະໝກັ ທີ່ ກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານ

ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ກໍານດົໄວ ້ຊຶ່ ງໄດລ້ະບຸໄວຢູ່້ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ກ ພອ້ມທງັກະກຽມ

ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ ສໍາລບັການສະໝກັເພື່ ອສະເໜຂີໃໍບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ. 

3.2  ກ່ອນທີ່ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຮບັເອກະສານແບບຟອມສະໝກັ ຈາກຜູສ້ະ  ໝັ

ກ ຈະຕອ້ງແນ່ໃຈວ່າຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຜູສ້ະໝກັ ແລະ ເອກະສານຄດັຕດິ ທງັໝດົນັນ້ຖກືຕອ້ງ ແລະ 

ຄບົຖວ້ນແລວ້. ໃນກໍລະນຍີງັຂາດເອກະສານຄດັຕດິໃດໜຶ່ ງ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັຮບັຊາບ ແລະ 

ນໍາມາຄດັຕດິໃຫຄ້ບົຖວ້ນສມົບູນ.  

3.3  ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະສົ່ ງແບບຟອມສະໝກັ ພອ້ມດວ້ຍເອກະສານຄດັຕດິ 

ທງັໝດົ ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ການລງົກວດກາຢູ່ໂຮງແຮມ

ດັ່ ງກ່າວ. 
 

4. ຂັນ້ຕອນການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

 4.1 ຫລກັການທົ່ ວໄປ 
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4.1.1 ການປະເມນີຈະຖກືຈດັຕັງ້ຂຶນ້ຢູ່ໃນບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນຊຶ່ ງລວມມ:ີ ປະເທດບຣູ 

ໄນດາຣູຊາລາມ, ກໍາປູເຈຍ, ອນິໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ້, ຟິລບິປິນ, ສງິກະໂປ

, ໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 
4.1.2 ສໍາລບັໄລຍະເວລາຂອງການປະເມນີ ແມ່ນອງີໃສ່ຜູປ້ະກອບການ, ສະຖານທີ່ , ຊ່ວງເວລາ ຂອງ

ຜູສ້ະໝກັ; ເປັນຕົນ້: ຈໍານວນຊ່ວງເວລາການດໍາເນນີການຂອງທຸລະກດິ, ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະ 

ຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, ຂະໜາດ ແລະ ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ, ບນັດາຂໍກໍ້ານດົ-ກດົລະບຽບທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ, ການວ່າຈາ້ງອງົການພາຍນອກ ມາດໍາເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກໍາ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້

ຂອບເຂດຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, ບດົລາຍງານການລງົກວດກາຄັງ້ທີ່ ຜ່ານມາ, ປະ 

ເພດຂອງການໃຫໃ້ບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ຈໍານວນສະມາຊກິຢູ່ໃນທມີງານກວດກາ. 

4.1.3 ຂັນ້ຕອນຂອງການປະເມນີ ປະກອບມ ີ4 ຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ການແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການກວດກາ; 

2) ການກວດກາຟອມສະໝກັພອ້ມດວ້ຍເອກະສານຄດັຕດິທງັໝດົ ແລະ ການສາ້ງແຜນການລງົ

ກວດກາ; 

3) ລງົກວດກາສະຖານທີ່ ຕວົຈງິ ໂດຍນໍາໃຊເ້ອກະສານມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ; 

4) ລາຍງານຜນົການກວດກາ ແລະ ກະກຽມບດົລາຍງານການລງົກວດກາ. 

4.2 ການແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການກວດກາ. 

4.2.1 ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງແຕ່ງຕັງ້ຜູກ້ວດກາ ເພື່ ອດໍາເນນີການລງົ

ກວດກາ ໂດຍນໍາໃຊເ້ງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ. 

4.2.2 ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງແຕ່ງຕັງ້ຜູກ້ວດກາໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົ 

ຊຶ່ ງອາດຈະເປັນຊ່ຽວຊານ ແລະ ຈະຕອ້ງກໍານດົໜາ້ທີ່ ຢ່າງລະອຽດຈະແຈງ້. ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ສ້ະໝັ

ກຮບັຊາບ ກ່ຽວກບັລາຍຊື່ ທມີງານລງົກວດກາດັ່ ງກ່າວ. 

4.2.3 ການແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການກວດກາ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຕອ້ງປະກອບມເີງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ 

ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

4.2.3.1 ມຄຸີນວຸດທ ິ ແລະ ປະສບົການ ກ່ຽວກບັການກວດກາ ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາ

ຊຽນ ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວ ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຂ; 

4.2.3.2 ມຄີວາມຄຸນ້ເຄຍີ ກ່ຽວກບັລະບຽບການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາ

ຊຽນ ຫຼ ືລະບບົການຄຸມ້ຄອງອື່ ນໆ ແລະ ຂັນ້ຕອນການໃຫໃ້ບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ

ອາຊຽນ ຫຼ ືລະບບົການຄຸມ້ຄອງອື່ ນໆ ຊຶ່ ງຈະສະໝກັເພື່ ອຂໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ; 

4.2.3.3 ມຄີວາມຮູ-້ຄວາມສາມາດ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກວດກາ ແລະ ເອກະສານການກວດກາ

ຕ່າງໆ; 

4.2.3.4 ມຄີວາມຮູ ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການ ໃນກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງ

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

4.2.3.5 ມຄີວາມສາມາດ ໃນການຕດິຕ່ໍສື່ ສານ; 

4.2.3.6 ບໍ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັການຂດັແຍ່ງທາງຜນົປະໂຫຍດ, ຊຶ່ ງຈະເຮດັໃຫສ້ະມາຊກິໃນ

ທມີງານກວດກາ ບໍ່ ມຄີວາມເຊື່ ອໝັນ້, ບໍ່ ຍຸດຕທໍິາ ຫຼ ືບໍ່ ມຄີວາມເທົ່ າທຽມກນັ ຊຶ່ ງລວມມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ຜູກ້ວດກາ ຈະຕອ້ງບໍ່ ມສ່ີວນພວົພນັກບັຜູສ້ະໝກັ ໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ, ຊຶ່ ງອາດຈະມຜີນົ

ກະທບົຕ່ໍກບັຂັນ້ຕອນການອອກໃບຢັງ້ຢືນ ແລະ ການອະນຸມດັ. 

2) ຜູກ້ວດກາ ຈະຕອ້ງບໍ່ ແມ່ນຜູຖ້ຫຸືນ້ຢູ່ໃນອງົກອນຂອງຜູສ້ະໝກັມາກ່ອນ. 
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3) ຜູກ້ວດກາ ຈະຕອ້ງບໍ່ ມບີນັຫາທາງດາ້ນທຸລະກດິການຄາ້ ແລະ ບນັຫາທາງດາ້ນການເງນິ. 

4.2.4 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຜູກ້ວດກາ ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ລງົກວດກາ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ແບບແຜນ, ນະໂຍບາຍ, ຂັນ້ຕອນດາ້ນເອກະສານ, ສງັລວມຂໍ ້

ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ຕດິພນັກບັມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, ພຈິາລະນາການ

ປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຕດິພນັຕ່ໍກບັການອະນຸມດັອອກ 

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຫຼ ືບໍ່  ?; 

2)  ການລງົກວດກາຢູ່ສະຖານທີ່ ຕວົຈງິຕາມຂັນ້ຕອນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ 

ພອ້ມທງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຮກັສາໃຫໄ້ດລ້ະດບັຄຸນນະພາບ ຫຼ ື ບໍ່  ຊຶ່ ງເປັນ

ພືນ້ຖານຄວາມພອ້ມຂອງຜູສ້ະໝກັ ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ; ແລະ  

3) ປະສານ ແລະແຈງ້ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັຮບັຊາບ ກ່ຽວກບັຜນົຂອງການລງົກວດກາ, ບນັ ຫາທີ່

ພບົເຫນັໃນເວລາກວດກາ ພອ້ມທງັໃຫຄ້ໍາແນະນໍາ, ຊຸກຍູໃ້ຫຜູ້ປ້ະກອບການ (ຜູສ້ະໝກັ) 

ໄດນ້ໍາໄປປັບປຸງ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຍງັບໍ່ ຄບົຖວ້ນ ຕາມມາດຕະຖານ

ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ 

4.2.5 ກ່ອນການລງົຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການກວດກາ, ສນັຍາຮກັສາຂໍມູ້ນລບັ ແລະ ສນັຍາການຂດັແຍ່ງ

ທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດຂອງທງັສອງຝ່າຍ ຖາ້ຍງັບໍ່ ທນັໄດເ້ຊນັ, ຜູກ້ວດກາ ແລະ ຜູຊ່້ຽວຊານ ຈະຕອ້ງ

ໄດເ້ຊນັສນັຍາດັ່ ງກ່າວ ສາກ່ອນ. 

4.2.6 ກ່ອນການລງົກວດກາ ຄວນແຈງ້ລາຍຊື່ ຜູຈ້ະລງົກວດກາ ແລະ ຜູຊ່້ຽວຊານ (ຖາ້ມ)ີ ທີ່ ໄດຮ້ບັ

ການແຕ່ງຕັງ້ນັນ້ ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັ ຮບັຊາບ ເພື່ ອສະເໜຂີໍອະນຸມດັກ່ອນການລງົກວດກາ. 

4.3 ການກວດກາເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງການສະໝກັ ແລະ ການສາ້ງແຜນການລງົກວດກາ. 

4.3.1 ກວດກາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ຈະໄດນ້ໍາໃຊໃ້ນການປະເມນີຜນົມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາ

ຊຽນ. 

4.3.2 ເກບັກໍາຂໍມ້ນູທີ່ ຈໍາເປັນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂອບເຂດຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ

ເຊັ່ ນ: ສະຖານທີ່ ຕັງ້, ແລະ ຈໍານວນຂອງຜູສ້ະໝກັທີ່ ສະເໜເີພື່ ອການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ຂໍ ້

ກໍານດົ, ກດົລະບຽບຕ່າງໆ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ. 

4.3.3 ລວບລວມເອາົຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງຜູສ້ະໝກັຕ່ໍກບັມາດຕະຖານໂຮງແຮມ

ຂຽວອາຊຽນ ແລະ ບນັຫາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມດັ່ ງກ່າວ, ຊຶ່ ງມໂີອກາດທີ່ ຈະ

ສົ່ ງຜນົກະທບົໃນການວາງແຜນການລງົກວດກາ. 

4.3.4 ກະກຽມບນັດາເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສໍາລບັການກວດກາ ເຊັ່ ນ: ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ

ກວດກາ, ແຜນການລງົກວດກາ, ແບບຟອມປະເມນີຄຸນນະພາບ, ບດົລາຍງານການລງົກວດກາຫວົໜ່

ວຍທຸລະກດິດັ່ ງກ່າວ, ບດົລາຍງານພາຍຫຼງັລງົກວດກາ, ແລະ ແຜນການປັບປຸງຫຼງັຈາກການລງົ

ກວດກາ ຊຶ່ ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ແມ່ນໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຄ ແລະ ດ. 

4.4 ການກວດກາຄຸນນະພາບການບໍລກິານ ແລະ ການດໍາເນນີການປະເມນີ ໂດຍອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ. 

ຈດຸປະສງົຂອງການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແມ່ນເພື່ ອກວດສອບປະສດິທ ິພາບ

ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ. ການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັ້ັງ້ຢືນ

ມາດຕະຖານ ຄວນຈະປະກອບມຂີໍມູ້ນ ແລະ ຫລກັຖານທີ່ ສອດຄ່ອງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂ

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາຂໍກໍ້ານດົ-ກດົໝາຍ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ

ສະມາຊກິອາຊຽນ ທີ່ ໄດສ້ະເໜເີພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນ ຢູ່ໃນປະເທດນັນ້ໆ. 
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ຂັນ້ຕອນຂອງການປະເມນີ ເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຢູ່ສະຖານທີ່ ຕວົຈງິ  ປະກອບມ:ີ 

4.4.1 ການເປີດກອງປະຊຸມ 

ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມກບັຄະນະທມີງານບໍລຫິານຂັນ້ສູງຂອງໂຮງແຮມ ຫຼ ື ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງຜູສ້ະໝັ

ກ. ຈດຸປະສງົຂອງການເປີດກອງປະຊຸມ ແມ່ນ: 

- ເພື່ ອແນະນໍາທມີງານກວດກາ ໃຫຜູ້ບ້ໍລຫິານຂັນ້ສູງ ຫຼ ືຜູຕ້າງໜາ້ຂອງຜູສ້ະໝກັ ຮບັຮູ.້ 

- ເພື່ ອນໍາສະເໜ ີກ່ຽວກບັໜາ້ວຽກ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການກວດກາ; 

- ເພື່ ອອະທບິາຍ ແລະ ຊີແ້ຈງກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການກວດກາ; 

- ເພື່ ອສາ້ງສາຍສໍາພນັ ລະຫວ່າງ ຜູກ້ວດກາ ທີ່ ມາຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນ; 

- ເພື່ ອຢັງ້ຢືນຄວາມພອ້ມຂອງບຸກຄະລາກອນ, ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ຊຶ່ ງອາດຈະເປັນ

ຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ຜູກ້ວດກາ; 

- ເພື່ ອກໍານດົວນັເວລາຂອງການປິດກອງປະຊຸມ; ແລະ  

- ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ແກໄ້ຂຂໍຂ້ອ້ງໃຈ ແລະ ບນັຫາ ທີ່ ຍງັບໍ່ ຈະແຈງ້ ຢູ່ໃນແຜນການກວດກາ 

ແລະ ບນັຫາອື່ ນໆ. 

4.4.2 ການຈດັຕັງ້ການລງົກວດກາ 

ການຈດັຕັງ້ການລງົກວດກາ ປະກອບມ:ີ ການສໍາພາດ, ການກວດກາດາ້ນເອກະສານ, ການສງັ

ເກດການ ແລະ ການປະເມນີສະຖານທີ່ ດໍາເນນີກດິຈະການ. ຫາກພບົເຫນັບນັຫາໃດ ຊຶ່ ງອາດຈະບໍ່

ສອດຄ່ອງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, ຈະຕອ້ງໄດບ້ນັທກຶ

ໄວ.້ ການກວດກາປະເມນີ ຄວນດໍາເນນີໄປຢ່າງລະອຽດຖ່ີຖວ້ນ ຊຶ່ ງບາງເງ ື່ອນໄຂອາດຈະບໍ່ ໄດຂ້ຽນໄວ ້

ຢູ່ໃນແບບຟອມປະເມນີ ດັ່ ງທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ງ. ຂໍມ້ນູຈາກການສໍາພາດຄວນໄດ ້

ຮບັການຢັງ້ຢືນທີ່ ຖກືຕອ້ງ ເຊັ່ ນ: ການສງັເກດການ ແລະ ການບນັທກຶໃນລະຫວ່າງການກວດກາປະ

ເມນີ. ຜູກ້ວດກາ ອາດຈະປ່ຽນແຜນການລງົກວດກາເພື່ ອໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ຕາມການເຫນັດຂີອງ

ຄະນະທມີງານກວດກາແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ ອໃຫດ້ໍາເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການລງົກວດກາ ໄດຢ່້າງ

ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ບນັລຸຈດຸປະສງົຂອງການກວດກາທີ່ ກໍານດົໄວ.້ 

4.4.3 ການບນັທກຶຂໍມ້ນູ ແລະ ບນັຫາທີ່ ພບົເຫນັໃນເວລາການລງົກວດກາ 

ຂໍມູ້ນທງັໝດົຄວນຈະໄດຮ້ບັການບນັທກຶ. ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການກວດກາ, ຜູກ້ວດກາຄວນຈະມີ

ການຈດັກອງປະຊຸມ ເພື່ ອລວບລວມຂໍມ້ນູ ແລະ ກວດກາບນັດາຫລກັຖານຕ່າງໆ ທີ່ ໄດກໍ້າເກບັ ໃນ

ລະຫວ່າງການກວດກາ ເພື່ ອສງັລວມບນັຫາເຫລົ່ ານັນ້, ສະຫລຸບຜນົການລງົກວດກາ ແລະບນັທກຶຂໍ ້

ມູນໃດທີ່ ຍງັບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂມາດຕະຖານ ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ; ການ

ບນັທກຶຂໍມູ້ນ ຫຼ ືບນັຫາ ທີ່ ຍງັບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂ ຄວນຈະເຮດັໃຫມ້ຄີວາມ

ກະທດັຮດັ, ຊຶ່ ງມຫີລກັຖານເປັນບ່ອນຢັງ້ຢືນ ແລະ ໃຫອ້ງີໃສ່ເງ ື່ອນໄຂຢ່າງລະອຽດ. ບນັຫາທີ່ ຍງັຈະ

ຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງຕອ້ງໄດບ້ນັທກຶໄວໃ້ນບດົລາຍງານການປັບປຸງ ທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 

ສ ແລະ ບນັຫາໃດທີ່ ຍງັບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂມາດຖານ ຕອ້ງໄດບ້ນັທກຶໄວຢູ່້ໃນບດົລາຍງານ

ກວດກາ ທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິໄວຢູ່້ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຊ.  

4.4.4 ການປິດກອງປະຊຸມ 

ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການລງົກວດກາ, ຄະນະທມີງານກວດກາ ຕອ້ງໄດສ້ະຫລຸບກອງປະຊຸມ ເພື່ ອລາຍ

ງານຜນົຂອງການລງົກວດກາ, ຫາກພບົເຫນັບນັຫາໃດທີ່ ຍງັບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນ

ໄຂຈາກການລງົກວດກາ ແລະ ການສງັເກດການ ຕອ້ງໄດລ້າຍງານໃຫແ້ກ່ຄະນະບໍລຫິານຂັນ້ສູງຂອງ

ໂຮງແຮມນັນ້ ຮບັຊາບ ເພື່ ອເຮດັໃຫບ້ນັຫາດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂໃນຕ່ໍໜາ້. ຄະນະທມີງານຜູ ້
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ບໍລຫິານຂັນ້ສູງ ຫຼ ື ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງຜູສ້ະໝກັ ຕອ້ງໄດເ້ຊນັເພື່ ອຮບັຮູຕ່ໍ້ກບັບດົລາຍງານການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ບໍ່ ຜ່ານການຢັງ້ຢືນ (ຖາ້ມ)ີ ດັ່ ງທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຊ ແລະ ສໍາ

ເນາົບດົລາຍງານການກວດກາ 01 ສະບບັ ສໍາລບັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ບໍ່ ຜ່ານການຢັງ້ຢືນ (ຖາ້ມ)ີ. 

- ໃນກໍລະນຫີາກພບົເຫນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂ ທີ່ ຍງັບໍ່ ຜ່ານການຢັງ້ຢືນ, ຜູກ້ວດກາ ຕອ້ງ

ໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັ ຮບັຊາບ ເພື່ ອສາ້ງແຜນການປັບປຸງຕາມຜນົຂອງການລງົກວດກາ ດັ່ ງທີ່ ໄດ ້

ຄດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຍ ແລະ ພອ້ມທງັຄດັຕດິບນັດາຫລກັຖານອາ້ງອງີ ແລວ້ນໍາສົ່ ງ

ເອກະສານດັ່ ງກ່າວ ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເພື່ ອພຈິາລະນາ ພາຍໃນ 30 

ວນັ ເລີ່ ມແຕ່ວນັທີ່ ທີ່ ໄດອ້ອກບດົລາຍງານການປັບປຸງດັ່ ງກ່າວ. ຖາ້ຫາກຜູສ້ະໝກັ ຍງັບໍ່ ສາມາດ

ປະຕບິດັຕາມບດົລາຍງານແຜນປັບປຸງທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັ ພາຍໃນ 180 ວນັ, ການປະເມນີເພື່ ອ

ອອກໃບຢັງ້ຢືນດັ່ ງກ່າວ ຈະຖວ່ືາເປັນໂມຄະ, ແຕ່ຖາ້ໃນກໍລະນຜູີສ້ະໝກັ ຫາກມຈີດຸປະສງົຢາກ

ຈະເໜຂີໍອອກການຢັງ້ຢືນອກີ ກ່ໍສາມາດຍື່ ນເອກະສານສະໝກັຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ 

- ຖາ້ຫາກກໍລະນພີບົເຫນັບນັຫາທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ, ຜູ ້

ກວດກາ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງແຜນເພື່ ອປັບປຸງຕາມຜນົຂອງການກວດກາ ດັ່ ງທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນ

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຍ ແລະ ພອ້ມທງັຄດັຕດິບນັດາຫລກັຖານອາ້ງອງີ ແລວ້ນໍາສົ່ ງເອກະສານ

ດັ່ ງກ່າວ ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເພື່ ອພຈິາລະນາ ພາຍໃນ 30 ວນັ. 
4.5 ການປະເມນີຜນົຂອງການລງົກວດກາ ແລະ ການກະກຽມບດົລາຍງານການລງົກວດກາ 

4.5.1 ການເຮດັບດົລາຍງານການລງົກວດກາ 

ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການກວດກາ, ຜູກ້ວດກາ ຕອ້ງໄດກ້ະກຽມບດົລາຍງານຜນົຂອງການລງົກວດ  

ກາດັ່ ງທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ດ ແລະ ສະຫລຸບສງັລວມຜນົຂອງການໃຫຄ້ະແນນ 

ເພື່ ອລາຍງານໃຫແ້ກ່ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ເພື່ ອພຈິາລະນາບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວໃນ

ເບືອ້ງຕົນ້ ກ່ອນຈະນໍາສະເໜຕ່ໍີໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) 

ເພື່ ອຮບັຮອງ ແລະ ອະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ແຈງ້ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັ ຮບັຊາບຜນົຂອງ

ການລງົກວດກາດັ່ ງກ່າວ. 

4.5.2 ການລາຍງານຜນົການກວດກາ ໃຫແ້ກ່ກອງປະຊຸມວຊິາການດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ  

- ໃນກໍລະນຜີນົການກວດກາ ຜ່ານຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດສ້ະຫລຸບສງັລວມບດົລາຍງານການລງົ

ກວດກາ ແລະ ຜນົຂອງການໃຫຄ້ະແນນ ເພື່ ອລາຍງານໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 

(NTO) ເພື່ ອພຈິາລະນາບດົລາຍຜນົການກວດກາ ກ່ອນຈະນໍາສະເໜຕ່ໍີໜ່ວຍງານວຊິາ

ການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເພື່ ອຮບັຮອງ ແລະ ອະນຸມດັອອກ

ໃບຢັງ້ຢືນ. 

- ໃນກໍລະນຜີນົຂອງການກວດກາ ບໍ່ ໄດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາ

ຊຽນ, ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະບໍ່ ສາມາດນໍາສົ່ ງບດົລາຍງານຜນົ

ຂອງການລງົກວດກາໃຫກ້ບັອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO). 
 

5. ການຕດິຕາມກວດກາ 

5.1 ພາຍຫຼງັທີ່ ໂຮງແຮມ ໄດຮ້ບັການກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢືນແລວ້, ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະ 

ຖານ ຕອ້ງໄດດ້ໍາເນນີການຕດິຕາມກວດກາຄນືຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ແລະ ສາ້ງແຜນການຕດິຕາມກວດກາ. 

ແຜນການດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງມກີານກວດກາເພື່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂ ຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 
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ແລະ ທຸກໆເງ ື່ອນໄຂຕອ້ງໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ກ່ອນຈະມກີານປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໃຫ້

ຄນືໃໝ່.  

ທຸກຄັງ້ທີ່ ຈະມກີານລງົຕດິຕາມກວດກາ, ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດ ້

ກວດກາຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ, ຂັນ້ຕອນຂອງແຜນກດິຈະກໍາການປັບປຸງ, 

ເພື່ ອທບົທວນຄນືວ່າມຫີຍງັປ່ຽນແປງບໍ່  ລວມທງັການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍມາດຕະຖານ ແລະ ໃບຢັງ້ຢືນ

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ.  

5.2 ໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດຮ້ກັສາລະດບັມາດຕະຖານ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂັນ້

ຕອນ ແລະ ລະບຽບການຂອງການປະເມນີ ແລະ ໃຫໃ້ບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ. ຖາ້

ຫາກໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວ ບໍ່ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມນັນ້. ໃບຢັງ້ຢືນ

ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວຈະຖກືຖອນຊົ່ ວຄາວ ຫຼ ືຖອນຖາວອນ. 

5.3 ການຕດິຕາມກວດກາ ຈະຖກືຈດັຂຶນ້ຢ່າງໜອ້ຍແມ່ນ 1 ປີ/ຄັງ້ ເລີ່ ມຈາກວນັທີ່  ໜ່ວຍງານວຊິາການ

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ອະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ. ທຸກໆເງ ື່ອນໄຂ

ຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນຈະໄດຮ້ບັການກວດກາ ກ່ອນທີ່ ຈະມກີານປະເມນີເພື່ ອສະເໜຂີໍ

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຄນືໃໝ່. 

ແຜນການລງົຕດິຕາມກວດກາ ຊຶ່ ງໄດກໍ້ານດົໄວວ່້າຢ່າງໜອ້ຍແມ່ນ 1 ປີ/ຄັງ້ ນັນ້ອາດສາມາດປ່ຽນ

ໃຫມ້ກີານລງົກວດກາຫຼາຍຄັງ້ ເພື່ ອການກວດກາໃນທຸກໆເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ ໂດຍບໍ່ ຈໍາເປັນຕອ້ງ

ແຈງ້ລ່ວງໜາ້ໃນກໍລະນດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

1) ໃນກໍລະນ ີ ທີ່ ເກດີມຂີໍສ້ງົໄສວ່າ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນຢູ່

ໂຮງແຮມ ນັນ້ບໍ່ ໄດຕ້າມມາດຕະຖານ. 

2) ເມື່ ອມຂີໍມ້ນູການຮອ້ງຮຽນທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານຂອງໂຮງແຮມ 

ດັ່ ງກ່າວ ບໍ່ ເປັນໄປຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ແລະ ອງົ

ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ແລະ ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 

(QTWG). 

3) ມບີາງເງ ື່ອນໄຂຢູ່ໃນບດົລາຍງານ ການລງົກວດກາ ຄັງ້ທີ່ ຜ່ານມາ ຍງັບໍ່ ລະອຽດຄບົຖວ້ນ. 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ມສີດິໃນການດໍາເນນີການກວດກາໃນກໍລະ 

ນພີເິສດ ໂດຍມກີານແຈງ້ລ່ວງໜາ້ໃຫໂ້ຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ຮບັຊາບ ໃນ

ໄລຍະເວລາສັນ້ໆ ໃນບາງກໍລະນດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ຄວນມກີານກວດສອບຂໍຮ້ອ້ງຮຽນ ຂອງໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້. 

2) ກວດຄນື ຫຼ ື ຕດິຕາມ ຜນົກະທບົທີ່ ເກດີຈາກການປ່ຽນແປງຂອງໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບ

ຢັງ້ຢືນ ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງສະຖານະທາງກດົໝາຍ, ສະຖານະທາງການຄາ້, ສະຖານະທາງ

ອງົການ ຫຼ ືເຈ ົາ້ຂອງກດິຈະການ, ຊື່  ແລະ ທີ່ ຢູ່, ຮູບແບບຂອງທຸລະກດິ  ແລະ ການປ່ຽນແປງ

ທີ່ ສໍາຄນັອື່ ນໆ ຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ. 

3) ຕດິຕາມການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ. 

5.4 ແຜນການລງົຕດິຕາມກວດກາຄນື ຈະຕອ້ງດໍາເນນີໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັການປະເມນີເພື່ ອສະເໜຂີໍ

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ດັ່ ງກໍລະນລຸ່ີມນີ:້  

5.4.1 ໃນກໍລະນຜີນົຂອງການລງົກວດກາ ຜ່ານຕາມເງ ື່ອນໄຂມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, ໜ່

ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດສ້ະຫລຸບສງັລວມບດົລາຍງານຜນົຂອງການລງົ

ກວດກາ ດັ່ ງທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ດ ແລະ ສະຫລຸບຜນົການໃຫຄ້ະແນນ ເພື່ ອສົ່ ງ
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ໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ພຈິາລະນາບດົລາຍງານໃນເບືອ້ງຕົນ້ ກ່ອນຈະນໍາສະເໜຫີາ

ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເພື່ ອຮບັຮອງ ແລະ ອະນຸມດັ

ອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ. 

5.4.2 ໃນກໍລະນ ີ ຜນົຂອງການລງົກວດກາບໍ່ ຜ່ານຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວ

ອາຊຽນ,  ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງໂຮງແຮມ ສະເໜີ

ແຜນປັບປຸງແກໄ້ຂ ດັ່ ງທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຍ ພອ້ມທງັຄດັຕດິເອກະສານທີ່ ເປັນ

ຫຼກັຖານອາ້ງອງີ ແລະ ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫຍ້ື່ ນຫາໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານພາຍໃນ 30 

ວນັເລີ່ ມຈາກວນັທີ່ ອອກບດົລາຍງານການລງົກວດກາ. ຖາ້ຫາກ ມກີານຕກົລງົຍອມຮບັ ແລະ ໄດຄ້ະ 

ແນນຜ່ານຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ກໍານດົໄວ,້ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັບດົ

ລາຍງານ ແລະ ຜນົຂອງຄະແນນການລງົກວດກາ ສົ່ ງໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ພຈິາ 

ລະນາກ່ອນຈະສະເໜຫີາໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເພື່ ອ

ຮບັຮູ ້ ແລະ ພຈິາລະນາໃຫຮ້ກັສາໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ໄວຄ້ເືກົ່ າ. ຖາ້ຫາກໂຮງແຮມດັ່ ງກ່າວ ບໍ່

ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການປັບປຸງແກໄ້ຂພາຍໃນ 180 ວນັເລີ່ ມຈາກວນັທີ່ ອອກບດົລາຍງານລງົ

ກວດກາ. ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັຈດົໝາຍເຕອືນ ແລະອາດຈະສະ 

ເໜຫີາອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ພຈິາລະນາກ່ອນຈະສະເໜຫີາໜ່ວຍງານວຊິາການມາດ 

ຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເພື່ ອດໍາເນນີການຖອນໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ ຫຼ ື

ຖອນຖາວອນ ທງັນີແ້ມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກບັສະຖານະການຕວົຈງິ. ຖາ້ຫາກໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັການລງົກວດກາ 

ນັນ້ ຫາກມເີຫດຜນົຈໍາເປັນ ຫຼ ືເຫດຜນົສຸກເສນີທີ່ ບໍ່ ສາມາດຫລກີລ່ຽງໄດ,້ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະ 

ພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງຈດັການ ແລະ ສະ ເໜຫີາອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ພຈິາລະນາ

ກ່ອນຈະສະເໜຫີາໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເພື່ ອຮບັຮູ ້

ແລະ ພຈິາລະນາ. 
 

6. ການປະເມນີຜນົເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນຄນືໃໝ່ 

6.1 ກ່ອນທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ, ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງ

ໄດຈ້ດັຕັງ້ການລງົກວດກາຄນືໃໝ່ ເພື່ ອຕ່ໍອາຍຸການຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້. ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ

ຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງໂຮງແຮມ ຮບັຊາບກ່ອນລ່ວງໜາ້ຢ່າງໜອ້ຍ 90 ວນັ ກ່ອນທີ່

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ ເພື່ ອໃຫເ້ຈົາ້ຂອງໂຮງແຮມ ໄດຕ້ອບຮບັວ່າຈະຂໍຕ່ໍອາຍຸຂອງ

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຢ່າງໜອ້ຍບໍ່ ໃຫລຸ້ດ 60 ວນັ ກ່ອນທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ.  

6.2 ເມື່ ອເຈ ົາ້ຂອງໂຮງແຮມ ຕອບຮບັວ່າຈະຂໍຕ່ໍອາຍຸຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ໃຫຍ້ື່ ນໃບສະໝກັ

ຫາອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO). ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງສົ່ ງໃບສະໝກັ 

ແລະ ພອ້ມທງັເອກະສານຄດັຕດິທງັໝດົ ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເພື່ ອດໍາເນນີການ

ລງົກວດກາຄນືໃໝ່ ກ່ອນທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ. ຂັນ້ຕອນຕ່າງໆ ຂອງການລງົກວດກາຈະເປັນ

ແບບດຽວກນັກບັການປະເມນີຜນົເພື່ ອສະເໜຂີອໍອກໃບຢັງ້ຢືນໃນເບືອ້ງຕົນ້ ດວ້ຍວທິກີານກວດກາຄນື

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນແລວ້ນັນ້ ຊຶ່ ງໄດກໍ້ານດົໄວຢູ່້ໃນມາດຕະຖານໂຮງ 

ແຮມຂຽວອາຊຽນ ລວມໄປເຖງິໄລຍະເວລາຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ບດົລາຍງານການລງົຕດິ 

ຕາມກວດກາ ການຮກັສາເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ໃນຄັງ້ຜ່ານມາ. 

6.3 ສໍາລບັການກໍານດົວນັເວລາຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງ 

ທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ຈະກໍານດົວນັທີ່ ຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຕ່ໍຈາກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າ 
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ໃນກໍລະນພີເິສດ ທີ່ ໂຮງແຮມດັ່ ງກ່າວນັນ້ ໄດຮ້ບັການລງົກວດກາ ເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕຖານຄນື   

ໃໝ່ ກ່ອນທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ.  
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ແຜນວາດຂັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  ບໍ່ ຜ່ານ     ບໍ່ ຜ່ານມາດຖານ 

 

   ຜ່ານມາດຖານ 

   ຜນົສກັສດິ 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫງ່ຊາດ ຮບັເອກະສານໃບຄາໍຮອ້ງແບບຟອມສະມກັ 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄນຸນະພາບມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ກາໍນດົວນັເວລາລງົ
ກວດກາ ແລະ ແຈງ້ໃຫທ້ລຸະກດິ ຮບັຊາບ  

ກາໍນດົແຜນການລງົກວດກາ-ກວດການ 

ການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນ 

ສະຫລບຸຜນົການລງົກວດກາ-ກວດການ 

ການປະເມນີເພື່ ອອອກ
ໃບຢັງ້ຢືນພາຍໃນ 60 
ວນັ ເລ່ີມແຕມ່ ືຍ່ື້ນ
ໃບຄາໍຮອ້ງແບບແຟມ

ສະມກັ 

ຍ່ືນແຜນການປບັປງຸ
ພາຍໃນ 30 ວນັ (ໃນ
ກລໍະນ ີທີ່ ເງ ື່ອນໄຂບ່ໍໄດ້
ຕາມມາດຖານ) ຖາ້
ຫາກກາຍ 180 ວນັ,
ການຢັງ້ຢືນຈະຖກຶ

ຍກົເລີກ 

ທລຸະກດິ ກາໍນດົແຜນການປບັປງຸ ແລະ ຂໍ້
ມນູເອກະສານຫຼກັຖານຕາ່ງໆ 

 
ຍ່ືນຫາອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫງ່ຊາດ ເພື່ ອ
ພິຈາລະນາບດົລາຍງານການກວດກາ 

ພາຍໃນ 30 ວນັ ເລ່ີມແຕມ່ ືສ້າໍ
ເລັດການກວດກາ ນາໍສະເໜີຕ່ໍກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວຊິາການ

ດາ້ນວຽກງານມາດຕະຖານທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 
ເພື່ ອພິຈາລະນາ 

ດາໍເນນີການອອກໃບຢັງ້ຢືນ ແລະ ເຄ່ືອງ 
ໝາຍປ້າຍມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

ຕິດຕາມ-ກວດກາທລຸະກດິ ທີ່ ໄດຮ້ບັການ
ຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄ ັງ້/ປີ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫງ່ຊາດ ແຈງ້ຫາ

ທລຸະກດິ ລວ່ງໜ້າ 90 ວນັ ກອ່ນ
ໃບຢັງ້ຢືນໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍ ຸແລະ 

ທລຸະກດິ ຄວນແຈງ້ຫາອງົ
ການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ ອຂໍຢັງ້ຢືນຄືນ ພາຍ
ໃນ 60 ວນັ ກອ່ນໝດົອາຍຂຸອງ

ໃບຢັງ້ຢືນ 

ການປະເມນີເພື່ ອອອກ 
ໃບຢັງ້ຢືນຄືນໃໝ ່

ກາໍນດົອາຍກຸານຂອງໃບຢັງ້ຢືນ 
ແລະ ລາງວນັໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 
ແມນ່ 3 ປີ. ໃນກລໍະນຫີາກມກີານ

ຍກົເລີກໃບຢັງ້ຢືນ, ອງົ
ການທ່ອງທ່ຽວແຫງ່ຊາດຄວນ

ຈະແຈງ້ພາຍໃນ 90 ວນັ ເລ່ີມແຕມ່ ື້
ໄດຮ້ບັແຈງ້ການ. 

ຜນົການກວດກາ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ກ 

 

ແບບຟອມໃບຄໍາຮອ້ງສະໝກັມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 
 

1. ຊື່ ຜູສ້ະໝກັ……………………………………………………………………………………. 

2. ທີ່ ຢູ່ຂອງສໍານກັງານໃຫຍ່……………………………………ຮ່ອມ………………………………. 

ຖະໜນົ……………………………………………….…ບາ້ນເລກທ…ີ………………………..… 

ເມອືງ/ເຂດເທດສະບານ…………………ແຂວງ…………………..ລະຫດັໄປສະນ…ີ…….…………. 

ເບໂີທລະສບັ……………………………..ເບແີຟັກ…………………………………………….…. 

3. ຊື່ ບລໍສິດັ………………………………………………..ຮ່ອມ…………………………….…. 

ຖະໜນົ……………………………………………….…ບາ້ນເລກທ…ີ…………………………. 

ເມອືງ/ເຂດເທດສະບານ…………………ແຂວງ…………………..ລະຫດັໄປສະນ…ີ………….…… 

ເບໂີທລະສບັ……………………………..ເບແີຟັກ………………………………………………. 

4. ສໍາລບັກດິຈະກໍາ………………………………………………………………………………. 

5. ຈໍານວນພະນກັງານ…………………….ຈໍານວນວນັ ແລະ ຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກ……………….…...... 

6. ໃນການລງົກວດກາເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນນີພ້ວກເຮາົຕອ້ງການກວດກາເປັນພາສາ 

¨ ລາວ  ¨ ອງັກດິ  ¨ ອື່ ນໆ............................ 

7. ໂດຍຕາງໜາ້ຜູສ້ະໝກັເພື່ ອຄດັເລອືກເອາົໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, ພວກເຮາົສະ ເໜເີລອືກ

ເອາົພຽງໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ທີ່ ໄດກໍ້ານດົໂດຍອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ດັ່ ງນີ:້ 

ຊື່ ຂອງອງົການ…………………………………………………………………………………… 

ສໍາລບັຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການລງົກວດກາແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກບັການຕກົລງົກນັລະຫວ່າງຜູສ້ະໝກັ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາ-

ກວດການຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ 

8. ຂໍມູ້ນຜູຕ້ດິຕ່ໍປະສານງານ 

 1) ຊື່ ………………………………………ຕໍາແໜ່ງ…………….………………………… 

 ເບໂີທ……………………………………..ເບແີຟ໋ກ………………………...……………. 

 ເບມີຖື…ື…………………………………..ອເີມວ……………………………………….. 

 2)ຊື່ ………………………………………ຕໍາແໜ່ງ…………………………….………… 

 ເບໂີທ……………………………………..ເບແີຟ໋ກ………………………………...……. 

 ເບມີຖື…ື…………………………………..ອເີມວ……………………………………….. 

9. ພວກເຮາົຂຢັໍງ້ຢືນວ່າ ເອກະສານ ທີ່ ຍື່ ນສະໝກັ ໄປນັນ້ແມ່ນເປັນຄວາມຈງິທຸກປະການ ແລະເປັນຂໍມ້ນູປະຈບຸນັ. 

10. ຜູສ້ະໝກັຈະຕອ້ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ໂດຍອງີຕາມລະບຽບການປະເມນີຜນົ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນທີ່ ກໍານດົຢູ່

ໃນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ. 
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      ລາຍເຊນັ…………………………….ຮບັຮູໂ້ດຍ 

       (……………………………….) 

      ລາຍເຊນັ…………………………….ຮບັຮູໂ້ດຍ 

       (……………………………….) 

       

ໝາຍເຫດ 

1. ຜູລ້ງົນາມແມ່ນບຸກຄນົທີ່ ມຊີື່ ປະກດົຢູ່ໃນໃບທະບຽນອະນຍຸາດດໍາເນນີທຸລະກດິ 

2. ໃນກໍລະນທີີ່ ໜ່ວຍງານພາກລດັແລະລດັວສິາຫະກດິ, ຜູລ້ງົນາມຕອ້ງແມ່ນບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້. 

3. ຖາ້ຫາກມຜູີຕ້າງໜາ້ເຊນັແທນຜູລ້ງົນາມແມ່ນໃຫຄ້ດັຕດິໃບມອບສດິມາພອ້ມ. 

ກະລຸນາຄດັຕດິເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ແຜນທີ່ ຂອງສໍານກັງານໃຫຍ່ ແລະ ສໍານກັງານອື່ ນ. 

2. ສໍາເນາົໃບຮບັຮອງການເປັນຫຸນ້ສ່ວນແລະໃບຈດົທະບຽນທຸລະກດິທີ່ ບໍ່ ເກນີ 6 ເດອືນ. 

3. ສໍາເນາົໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ. 

4. ເອກະສານທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ຕອ້ງຢູ່ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງປະເທດນັນ້. 

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

 

ສໍາລບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ເທົ່ ານັນ້ 

ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງການສໍາລບັການສະໝກັ: 

¨ ສມົບູນ    ¨ ຕອ້ງການເອກະສານເພີ່ ມເຕມີ 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ໝາຍເຫດ: ຜູສ້ະໝກັໄດຮ້ບັການແຈງ້ ແລະ ຈະສົ່ ງເອກະສານເພີ່ ມເຕມີໂດຍ……………………… 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຂ 

 
 

ເງ ື່ອນໄຂ ຄຸນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການ ຂອງຜູກ້ວດກາ  

ຄຸນນະພາບມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 
 

1. ຄຸນວຸດທຂິອງຜູກ້ວດກາ: ຜູກ້ວດກາ ຄວນຈະມຄຸີນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 
 

1.1 ລະດບັການສກຶສາ 

ຜູກ້ວດກາ ຕອ້ງມລີະດບັການສກຶສາ ຈບົປະລນິຍາຕ ີ ໃນສາຂາການອອກແບບ ຫຼ ືວທິະຍາສາດ

ສງັຄມົ ຫຼ ືການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼ ືການບໍລຫິານທຸລະກດິ ຫຼ ືຂະແໜງໃດໜຶ່ ງສະເພາະ ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ່້

ໃນຂໍ ້ທີ່  1.5. 

1.2 ປະສບົການເຮດັວຽກ 

ຜູກ້ວດກາ ຄວນຈະມປີະສບົການເຮດັວຽກ ຢ່າງໜອ້ຍ 5 ປີ (ບໍ່ ລວມການຝຶກອບົຮມົ), ທີ່ ໄດຮ້ບັ

ການຍກົລະດບັຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການ ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຂໍ ້ທີ່  1.5. ຄວນມປີະສບົການເຮດັ

ວຽກໃນສາຍວຊິາສະເພາະ, ເຕກັນກິ, ຫຼ ືທຸລະກດິ ທີ່ ກ່ຽວກບັການຕດັສນິບນັຫາ, ການແກໄ້ຂບນັຫາ 

ແລະ ການຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັບຸກຄນົໃນທາງວຊິາການ ຫຼ ືທຸລະກດິ, ລູກຄາ້ ແລະຜູປ້ະກອບການຕ່າງໆ. 

1.3 ການຝຶກອບົຮມົ 

1.3.1 ຜູກ້ວດກາ ຄວນໄດຜ່້ານການຝຶກອບົຮມົ ‘‘ສໍາລບັຜູກ້ວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໂຮງ

ແຮມຂຽວອາຊຽນ’’ ຊຶ່ ງຈະຊ່ວຍຍກົລະດບັຄວາມຮູກ່້ຽວກບັມາດຕະຖານທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ, 

ບນັດາກດົໝາຍ, ຂໍກໍ້ານດົ-ກດົລະບຽບ, ຫລກັການ ແລະ ວທິກີານຕ່າງໆ. 

1.3.2 ໃນກໍລະນຜູີກ້ວດກາ ເປັນຜູກ້ວດກາໃນມາດຕະຖານອື່ ນໆ, ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຜູກ້ວດກາມາດຕະຖານ

ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, ຄວນໄດຜ່້ານການຝຶກອບົຮມົໃຫຮູ້ຈ້ກັກ່ຽວກບັ ‘‘ບນັດາເງ ື່ອນໄຂ

ຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ’’ ຊຶ່ ງຈະຊ່ວຍຍກົລະດບັຄວາມຮູກ່້ຽວກບັ

ມາດຕະຖານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ບນັດາກດົໝາຍ ແລະຂໍກໍ້ານດົ-ກດົລະບຽບຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ

ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວ. 

1.4 ປະສບົການໃນການກວດກາ 
1.4.1 ຜູກ້ວດກາ ຄວນມປີະສບົການດາ້ນການກວດກາ ໃນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງໜອ້ຍ 

2 ປີ ຫຼ ື 

1.4.2 ໃນກໍລະນຜູີກ້ວດກາ ເປັນຜູກ້ວດກາໃນມາດຕະຖານອື່ ນ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນມາດຕະຖານດາ້ນການ 

ທ່ອງທ່ຽວ, ຜູກ້ວດກາດັ່ ງກ່າວ ຄວນມປີະສບົການໃນການກວດກາມາດຕະຖານໂຮງແຮມ

ຂຽວອາຊຽນ ຢ່າງໜອ້ຍ 2 ວນັ ຢູ່ໃນລະບຽບການຂອງຜູກ້ວດກາ ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ ແລະ 

ການແນະນໍາ ຂອງຜູກ້ວດກາທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ ພາຍໃນ 2 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາຕາມລໍາດບັ ຫຼ ື

1.4.3 ໃນກໍລະນຫີາກວ່າຜູກ້ວດກາ ບໍ່ ເຄຍີກວດກາມາດຕະຖານໃດໜຶ່ ງມາກ່ອນ, ຜູກ້ວດກາດັ່ ງ 

ກ່າວ ຄວນມປີະສບົການໃນການກວດກາມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຢ່າງໜອ້ຍ 15 
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ວນັ ຢູ່ໃນລະບຽບການຂອງຜູກ້ວດກາ ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ ແລະ ການແນະນໍາຂອງຜູ ້

ກວດກາທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້. 

1.5 ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະ 

1.5.1 ຜູກ້ວດກາ ຄວນຈະມທີກັສະ ແລະ ຄວາມຮູ ້ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

1) ຫລກັການ, ຂັນ້ຕອນ ແລະ ວທິກີານກວດກາ ຈະຊ່ວຍໃຫຜູ້ກ້ວດກາ ສາມາດນໍາໃຊຄ້ວາມຮູ ້

ແລະ ທກັສະ ເຫລົ່ ານີ ້ ຢູ່ໃນມາດຕະຖານອື່ ນໆ ຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ເຊື່ ອໝັນ້ວ່າ ການ

ກວດກາ ແມ່ນຈະເປັນໄປຕາມລະບບົ ແລະ ວທິກີານດຽວກນັ. ຜູກ້ວດກາ ຄວນມຄີວາມ

ສາມາດ ດັ່ ງນີ:້ 

- ນໍາໃຊຫ້ລກັການ, ຂະບວນການ ແລະ ວທິກີານ ໃນການກວດກາ; 

- ວາງແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບລໍຫິານ ໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ; 

- ດໍາເນນີການກວດກາ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ທີ່ ກໍານດົໄວ;້ 

- ກໍານດົບູລມິະສດິ ແລະ ໃຫຄ້ວາມສນົໃຈໄປທີ່ ຈດຸສໍາຄນັ; 

- ເກບັກໍາຂໍມູ້ນຈາກການສໍາພາດ, ການໄດຍ້ນິ, ການສງັເກດການ, ການກວດກາດາ້ນ

ເອກະສານຕ່າງໆ, ການບນັທກຶ, ແລະ ຂໍມູ້ນ ໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ; 

- ຮບັຮູ ້ແລະ ພຈິາລະນາ ຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ຂອງຜູຊ່້ຽວຊານ (ຖາ້ຫາກມ)ີ; 

- ກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຂໍມ້ນູ ທີ່ ກ່ຽວພນັຕ່າງໆ; 

- ຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄວາມເໝາະສມົ ຕ່ໍກບັຜນົຂອງການລງົກວດກາ ເພື່ ອເປັນ

ບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການສະຫລຸບຜນົການລງົກວດກາ; 

- ນໍາໃຊເ້ອກະສານ ເພື່ ອການກວດກາກດິຈະກໍາ; 

- ສງັລວມບນັຫາຕ່າງໆຈາກການກວດກາຕາມແບບຟອມເອກະສານ ແລະກະກຽມ ບດົ

ລາຍງານການກວດກາ; 

- ເກບັຮກັສາຂໍມ້ນູ, ຂ່າວສານ, ເອກະສານ ແລະ ບດົບນັທກຶຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນຄວາມລບັ 

ແລະ ມຄີວາມປອດໄພ ທີ່ ສຸດ; 

- ຕດິຕ່ໍສື່ ສານດາ້ນການປາກເວົາ້ ແລະ ຂດີຂຽນ ໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບດວ້ຍທກັສະ ແລະ 

ພາສາກາຍ ຫຼ ືຜູແ້ປພາສາ (ຖາ້ມ)ີ; 

- ໃຫທ້ດິຊີນ້ໍາ ຕ່ໍກບັຄຸນວຸດທຂິອງຜູກ້ວດກາ; 

- ປົກປ້ອງ ແລະ ແກໄ້ຂ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ໃນກໍລະນທີີ່ ຈໍາເປັນ; 

- ຕດິຕ່ໍສື່ ສານກບັບນັດາລູກຄາ້ ແລະ ຜູກ້ວດກາ ເພື່ ອສະຫລຸບຜນົຂອງການລງົກວດກາ; 

- ກະກຽມບດົລາຍງານຜນົຂອງການລງົກວດກາ; 

2) ບນັດາເອກະສານອາ້ງອງີຕ່າງໆ ທີ່ ຢູ່ໃນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຈະຊ່ວຍໃຫຜູ້ ້

ກວດກາ ເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັຮູບແບບຂອງການກວດກາ ແລະ ນໍາໃຊເ້ງ ື່ອນໄຂມາດຖານດັ່ ງກ່າວ ໃນເວລາ

ກວດກາ ຄວນປະກອບມ:ີ 

- ແບບຟອມສະໝກັມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແລະ  

- ບນັດາຂັນ້ຕອນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ ຕດິພນັ ທີ່ ໄດນ້ໍາໃຊຢູ່້ໃນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວ

ອາຊຽນ. 

3) ສະພາບການຂອງພຶນ້ທີ່  ຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫຜູ້ກ້ວດກາ ເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັການເຄື່ ອນໄຫວ. ທກັສະ 

ແລະ ຄວາມຮູ ້ຄວນຈະປະກອບມ:ີ 



 
 

   
 

43 

- ຂະໜາດຂອງພຶນ້ທີ່ , ໂຄງສາ້ງ, ພາລະບດົບາດ, ແລະ ຄວາມກ່ຽວພນັ, 

- ວທິກີານດໍາເນນີທຸລະກດິໂດຍລວມ, ແນວຄວາມຄດິຂອງການຄຸມ້ຄອງບລໍຫິານທຸລະ

ກດິ, ວທິກີານ ແລະ ວຊິາສະເພາະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ລວມມກີານວາງແຜນ, ການກໍານດົ

ງບົປະມານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານບຸກຄະລາກອນ, ແລະ  

- ຮດີຄອງປະເພນທີາງສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ຂອງຜູກ້ວດກາ-ກວດການ. 

4) ບນັດາກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ຂໍກໍ້ານດົ-ກດົລະບຽບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ ຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫ້

ຜູກ້ວດກາ-ກວດການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ເຂົາ້ໃຈ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດນ້ໍາໃຊຢູ່້ໃນພືນ້ທີ່ . ທກັສະ 

ແລະ ຄວາມຮູ ້ຄວນປະກອບມ:ີ 

- ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ຂໍກໍ້ານດົ-ກດົລະບຽບ ຂອງປະເທດ ແລະ ຂອງສາກນົ, 

- ຄວາມຮູພ້ຶນ້ຖານດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ 

- ເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆ ທີ່ ຕດິພນັກບັພືນ້ທີ່ . 

1.5.2 ຜູກ້ວດກາ ຄວນຈະມວີຊິາສະເພາະ, ທກັສະ ແລະ ຄວາມຮູສ້ະເພາະໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ຂໍກໍ້ານດົ-ກດົລະບຽບ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ; 

2) ບນັດາເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຫລກັການຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແລະ ການຂໍສະໝັ

ກ; 

3) ຫລກັການ ແລະ ວທິກີານຕ່າງໆ ຕ່ໍກບັການດໍາເນນີດາ້ນທຸລະກດິ, ວທິກີານ, ລວມມຂີະບວນ

ການ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເຊຶ່ ງເຫນັວ່າໃຊໄ້ດສ້ໍາລບັຜູກ້ວດກາ ເພື່ ອດໍາເນນີການກວດກາ 

ໃຫຖ້ກຶຕອ້ງກບັເງ ື່ອນໄຂມາດຖານ ແລະ ສາມາດສະຫລຸບສງັ ລວມໄດຜ້ນົການກວດກາໄດ ້

ຢ່າງເໝະສມົ, ແລະ  

4) ມຄີວາມຮູສ້ະເພາະ ທີ່ ຕດິພນັຕ່ໍກບັທຸລະກດິດັ່ ງກ່າວ, ການດໍາເນນີກດິຈະການ ຫຼ ືສະຖານ ທີ່

ໄດມ້ກີານກວດກາ, ຊຶ່ ງຈະເປັນຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ຜູກ້ວດກາ ໃນການຕລີາຄາປະເມນີການເຄື່ ອນ 

ໄຫວກດິຈະກໍາ, ການບໍລກິານ ແລະ ຂະບວນຕ່າງໆ. 

1.6 ການປະພດຶຕວົ 

ຜູກ້ວດກາ ຄວນຈະມກີານປະພດຶຕວົ ຊຶ່ ງຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການກວດກາໄດຢ່້າງມີ

ຄວາມເໝາະສມົ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

1) ມຄີວາມຍຸດຕທໍິາ, ໄວວ້າງໃຈ, ຈງິໃຈ, ຊື່ ສດັ ແລະ ສຸຂຸມ; 

2) ເປັນຄນົເປີດເຜຍີ, ຕວົຢ່າງ: ມຄີວາມເຕມັໃຈ ໃນການປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ແລະ ຂໍຄ້ດິ

ເຫນັຕ່າງໆ; 

3) ມຄີວາມຮູດ້າ້ນການທດູ, ມໄີຫວພດິ ໃນການຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັຜູຄ້ນົ; 

4) ເປັນຄນົຊ່າງສງັເກດ, ຕວົຢ່າງ: ມຄີວາມຕື່ ນຕວົຕ່ໍກບັສິ່ ງແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງ; 

5) ມຄີວາມຮບັຮູ,້ ຕວົຢ່າງ: ສນັຊາດຕະຍານໃນການຮບັຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັສະຖານະການ

ຕ່າງໆ; 

6) ມຄີວາມຮອບຄອບ, ຕວົຢ່າງ: ການປັບຕວົເຂົາ້ກບັສະຖານະການຕ່າງໆ ຢ່າງວ່ອງໄວ; 

7) ມຄີວາມຢືດໝັນ້, ຕວົຢ່າງ: ຍດຶຖ ືແລະ ມຸ່ງຫວງັຕ່ໍຜນົສໍາເລດັ; 

8) ມຄີວາມຕດັສນິໃຈ, ຕວົຢ່າງ: ບນັລຸຂໍສ້ະຫລຸບຢ່າງຕງົເວລາ; ບນົພຶນ້ຖານການວເິຄາະເຫດ 

ແລະ ຜນົ ທີ່ ເປັນມອືາຊບີ; 

9) ມຄີວາມເຊື່ ອໝັນ້ຕນົເອງ, ຕວົຢ່າງ: ການວາງຕວົ ແລະ ລກັສະນະທ່າທາງ ໃນຊ່ວງໄລຍະ

ເວລາທີ່ ມກີານປະເຊນີໜາ້ກບັຜູຄ້ນົ; 
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10)  ສະແດງທ່າທາງດວ້ຍຄວາມອດົທນົ, ຕວົຢ່າງ: ມຄີວາມກາ້ຫານ ໃນການສະແດງຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ການປະພດຶ ເຖງິແມ່ນວ່າ ການສະແດງອອກ ອາດຈະບໍ່ ມຄີວາມເພິ່ ງພໍໃຈ 

ແລະ ບາງຄັງ້ອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກດີມຂີໍຂ້ດັແຍ່ງ; 

11)  ເປັນຄນົເປີດເຜຍີ ແລະ ຍອມຮບັເອາົການປັບປຸງ, ຕວົຢ່າງ: ມຄີວາມເພິ່ ງພໍໃຈ ທີ່ ຈະຮຽນຮູ ້

ຈາກເຫດການ ແລະ ພະຍາຍາມຢ່າງເຖີງທີ່ ສຸດ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົການກວດກາ-ກວດການ; 

12)  ມຄີວາມອ່ອນໂຍນ ຕ່ໍກບັວດັທະນະທໍາ, ຕວົຢ່າງ: ການຍອມຮບັ ແລະ ເຄາົລບົວດັທະນະທໍາ 

ຂອງໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັການກວດກາ; 

13)  ມຄີວາມຮ່ວມມ,ື ຕວົຢ່າງ: ການສະແດງກລິຍິາທ່າທາງກບັຄນົອອ້ມຂາ້ງ ເຊັ່ ນ: ບນັດາ

ສະມາຊກິທມີງານກວດກາ ແລະ ພະນກັງານພາຍໃນສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ; 

14)  ມຄີວາມອາດສາມາດຢ່າງທ່ຽງແທ;້ 

15)  ມຄີວາມເປັນມມອືາຊບີ ແລະ  

16)  ມຄີວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ. 
 

ຜູກ້ວດກາ ບໍ່ ຄວນຈະມສ່ີວນພວົພນັໂດຍກງົ  ແລະ ທາງອອ້ມ ຕ່ໍກບັຜູຖ້ກືກວດກາ ໃນ

ໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ແລະບໍ່ ຄວນຈະໃຫຄ້ໍາປຶກສາຕ່ໍກບັຜູສ້ະໝກັ ໃນໄລຍະ 2 ປີ ຜ່ານມາ. 

2. ຄຸນວຸດທຂິອງຜູກ້ວດກາໂດຍທົ່ ວໄປ: ຜູກ້ວດກາ ໂດຍທົ່ ວໄປ ຄວນຈະມຄຸີນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການຕ່າງໆ ດັ່ ງ

ຕ່ໍໄປນີ:້ 

2.1 ດາ້ນການສກຶສາ 

ຜູກ້ວດກາ ໂດຍທົ່ ວໄປ ຄວນຈະມລີະດບັການສກຶສາ ຈບົປະລນິຍາຕ ີໃນສາຂາວຊິາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ກບັວສິະວະກອນ ຫຼ ືວທິະຍາສາດສງັຄມົ ຫຼ ືການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼ ືການບໍລຫິານທຸລະກດິ ຫຼ ືອື່ ນໆ 

ທີ່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະ ທີ່ ໄດຢູ່້ໃນຂໍ ້1.5. 

2.2 ປະສບົການດາ້ນການເຮດັວຽກ 

ຜູກ້ວດກາ ໂດຍທົ່ ວໄປ ຄວນຈະມປີະສບົການດາ້ນການເຮດັວຽກຢ່າງໜອ້ຍ 5 ປີ (ບໍ່ ລວມການ

ຝຶກອບົຮມົ) ຊຶ່ ງໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນຂໍ ້ 1.5. ປະສບົການດາ້ນການເຮດັວຽກ ຄວນຈະຢູ່ລະດບັ ທີ່ ເປັນ

ວຊິາການ, ດາ້ນເຕກັນກິ ຫຼ ືທຸລະກດິ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່ໍກບັການຕດັສນິໃຈ, ການແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ 

ການຕດິຕ່ໍສື່ ສານກບັຜູຄ້ນົຢ່າງເປັນມອືາຊບີ ຫຼ ືດາ້ນທຸລະກດິ, ລູກຄາ້ ແລະ ຜູປ້ະກອບການດາ້ນ

ທຸລະກດິຕ່າງໆ. 

2.3 ການຝຶກອບົຮມົ 

ຜູກ້ວດກາ ໂດຍທົ່ ວໄປ ຄວນຜ່ານຫລກັສູດການຝຶກອບົຮມົສໍາລບັ “ຜູກ້ວດກາມາດຕະຖານ

ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ” ໃນກໍລະນທີີ່ ຜູກ້ວດກາ ແມ່ນຜູທ້ີ່ ກວດກາໃນມາດຕະຖານອື່ ນ ກ່ໍຈະຕອ້ງ

ຜ່ານຫລກັສູດການຝຶກອບົຮມົຕາມ “ເງ ື່ອນໄຂມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ” ຊຶ່ ງຈະຊ່ວຍ

ຍກົລະດບັຄວາມຮູກ່້ຽວກບັມາດຕະຖານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ບນັດາກດົໝາຍ, ລະບຽບການ, 

ຫລກັການ, ແລະ ວທິກີານ. 

2.4 ປະສບົການໃນການກວດກາບໍ່ ໄດລ້ະບຸ 

2.5 ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະ 

2.5.1 ຜູກ້ວດກາ ໂດຍທົ່ ວໄປ ຈະຕອ້ງມຄີວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະທົ່ ວໄປ ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ່້ໃນຂໍທ້ີ່  

1.5.1 
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2.5.2 ຜູກ້ວດກາ ໂດຍທົ່ ວໄປ ຈະຕອ້ງມຄີວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະ ໃນສາຍວຊິາສະເພາະດັ່ ງທີ່ ໄດ ້

ລະບຸໄວຢູ່້ໃນຂໍທ້ີ່  1.5.2 

2.6 ຄຸນສມົບດັສ່ວນຕວົ 

ຜູກ້ວດກາ ໂດຍທົ່ ວໄປ ຈະຕອ້ງມຄຸີນສມົບດັສ່ວນຕວົທີ່ ຊ່ວຍໃນການດໍາເນນີການຕາມ

ຫລກັການຂອງການກວດກາ ໂດຍອງີຕາມຂໍທ້ີ່  1.6. 

ຜູກ້ວດກາ ໂດຍທົ່ ວໄປ ຈະຕອ້ງບໍ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມກບັ

ໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັການກວດກາພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 2 ປີ ແລະ ຈະຕອ້ງບໍ່ ໃຫຄ້ໍາປຶກສາແກ່ຜູ ້

ສະ ໝກັພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 2 ປີ. 

ຜູກ້ວດກາ ໂດຍທົ່ ວໄປ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກໃຫເ້ປັນຜູກ້ວດກາຈະຕອ້ງມຄຸີນວຸດທ ິ

ແລະ ປະສບົການຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງຄຸນວຸດທຜູິກ້ວດກາ. 

3. ຄຸນວຸດທຂິອງຜູຊ່້ຽວຊານ. ຜູຊ່້ຽວຊານຈະຕອ້ງມຄຸີນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

3.1 ຜູຊ່້ຽວຊານຈະຕອ້ງເປັນບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມຮູ,້ ມຄີວາມສາມາດ ແລະ ມປີະສບົການທາງວຊິາການໃນ

ສາຂາທີ່ ຕອ້ງການ ແລະມຄີວາມຮູໃ້ນຂັນ້ຕອນການບລໍກິານໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ມຄີວາມຊ່ຽວຊານ

ດາ້ນມາດຕະຖານໂຮງແຮມ, ຄວາມຮູດ້າ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂະແໜງໂຮງ

ແຮມ. ຜູຊ່້ຽວຊານຈະຕອ້ງມຕໍີາແໜ່ງທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ມຄຸີນວຸດທ ິແລະ ທກັສະ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ການດໍາເນນີການກວດກາໄປຕາມຂັນ້ຕອນຂອງໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ. 

2) ສາມາດລາຍງານຜນົການລງົກວດກາທາງວາຈາ ແລະ ເປັນລາຍລກັອກັສອນ.  

3) ມຄີວາມສໍາພນັທີ່ ດກີບັສະມາຊກິໃນທມີງານ. 

4) ມຄີວາມສໍາພນັທີ່ ດກີບັໂຮງແຮມທີ່ ລງົກວດກາ ແລະ 
5) ຄຸນສມົບດັສ່ວນຕວົ. 

ຜູຊ່້ຽວຊານຈະຕອ້ງມຄຸີນສມົບດັສ່ວນຕວົ ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວ ້ໃນຂໍທ້ີ່  1.6. 

ຜູຊ່້ຽວຊານຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຄດັເລອືກຈາກລະດບັການສກຶສາ, ປະສບົການ ແລະ

ການຝຶກອບົຮມົ. 

3.2 ຜູຊ່້ຽວຊານຈະຕອ້ງບໍ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມກບັໂຮງແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັການກວດກາ

ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 2 ປີ ແລະ ຈະຕອ້ງບໍ່ ໃຫຄ້ໍາປຶກສາແກ່ຜູສ້ະໝກັ ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 2 ປີ

ຜ່ານມາ. 

3.3 ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຄດັເລອືກຜູຊ່້ຽວຊານ ໃນສາຂາທີ່ ຕອ້ງການໂດຍ

ພຈິາລະນາຈາກບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ຢູ່ໃນໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຫຼ ືກມົທ່ອງທ່ຽວ, ໜ່

ວຍງານພາກລດັ, ລດັວສິາຫະກດິ ແລະ ຈາກອງົການອື່ ນໆ ທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຕດິຕ່ໍທາບທາມເຂາົເຈ ົາ້ເພື່ ອ

ມາຮ່ວມງານກນັໃນການລງົກວດກາ ແລະ ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສົ່ ງຊວີະປະຫວດັມາໃຫ,້ ເອກະສານທີ່ ສະແດງເຖງິ

ລະດບັຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການເຮດັວຽກ, ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ລາຍຊື່ ຂອງສະຖານທີ່

ເຮດັວຽກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ສະຖານທີ່ ອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເປັນຜູຊ່້ຽວຊານ ແລະ ສະຫລຸບຫຍໍ ້

ຄວາມສາມາດຂອງຜູຊ່້ຽວຊານທາງວຊິາການນັນ້. 

3.4 ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ຊ່້ຽວຊານຮບັຊາບ ກ່ຽວກບັການລງົ

ລາຍເຊນັໃນສນັຍາຮກັສາຂໍມ້ນູລບັ ແລະ ສນັຍາການຂດັແຍ່ງທາງຜນົປະໂຫຍດໃນທຸກໆຄັງ້ທີ່ ຜູຊ່້ຽວຊານ

ຮ່ວມລງົກວດກາ ແລະ ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫເ້ກບັຮກັສາສນັຍາດັ່ ງກ່າວ ໄວໃ້ນແຟມ້ເອກະສານຂອງຜູຊ່້ຽວຊານ

ໃນແຕ່ລະຄັງ້. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຄ 

 
ລາຍຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມການປະເມນີມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

 
 

ຊື່ ພາກສ່ວນ/ອງົການ..................................................................................................................... 

ວນັ/ເດອືນ/ປີ............................................................................................................................. 

 

ລ/ດ 

 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ 

 

ຕໍາແໜ່ງ 

ລາຍເຊນັ 

ເປີດກອງປະຊຸມ ປິດກອງປະຊຸມ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ງ 

 
ແຜນການລງົປະເມນີມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

 

ຊື່ ໂຮງແຮມ...................................................................................................................... 

ປະເພດການກວດກາ........................................................................................................... 

ທີ່ ຢູ່............................................................................................................................... 

 

ວນັທ ີ ເວລາ ລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

ໝາຍເຫດ:......................................................................................................................... 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຈ 

 
ແບບຟອມປະເມນີມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

ຊື່ ໂຮງແຮມທີ່ ສະເໜຂີປໍະເມນີ.………………………………….……………………………………… 

ຂໍມູ້ນໂຮງແຮມ……………………………………………….…………………………………………     

ຄະນະທມີງາມ 1.……………….………….…………………………………………………………. 

2.………………….……………….….………………….……………………......... 

3.………………….……………….….…………………………………….…......... 

ວນັທລີງົກວດກາ………………………..……………………………………………………………….. 

 

 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ1: ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງານທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຮງແຮມ 

1.1 ການສົ່ ງເສມີກດິຈະກໍາ

ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພື່ ອ

ແນໃສ່ຊຸກຍູໃ້ຫທຸ້ກພາກ 

ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊັ່ ນ: 

ພະນກັງານໂຮງແຮມ, ລູູກ

ຄາ້ ແລະຜູຂ້າຍ (ຜູ ້

ສະຫນອງສນິຄາ້) 

ປະກອບສ່ວນໃນການ

ປະຕບິດັການຄຸມ້ຄອງຮກັສາ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 

ລາຍການຂອງກດິຈະກໍາ 

ແລະໂຄງການຮກັສາສິ່ ງ

ແວດລອ້ມທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້

ປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງ

ກບັການຊຸກຍູບ້ນັດາ

ພະນກັງານໂຮງແຮມ, 

ລູກຄາ້ ແລະ ຜູຂ້າຍ (ຜູ ້

ສະໜອງສນິຄາ້) ເພື່ ອ

ໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນກິ

ດຈະກໍາດັ່ ງກ່າວ. 

 

 

ເງ ື່ອນໄຂ 1) ນະໂຍບາຍ/ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ (ທີ່

ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົ) 

ຄວນໄດກ້ໍານດົ ແລະ ຂຽນເປັນລາຍ

ລກັອກັສອນໂດຍຜູບໍ້ລຫິານລະດບັສູງ

ຂອງໂຮງແຮມ ເພື່ ອເກບັຮກັສາໄວເ້ປັນ

ບ່ອນອງີ ແລະສາມາດຊອກຫາໄດງ່້າຍ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມ ຄວນເຜຍີແຜ່

ນະໂຍບາຍ/ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທາງ

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ, 

ລູກຄາ້ຜູຂ້າຍ (ຜູສ້ະຫນອງສນິຄາ້)  

ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
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 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

1.2 ມແີຜນງານໃນການປູກ

ຈດິສໍານກຶໃຫພ້ະນກັງານໃຫ້

ຮູກ່້ຽວກບັການຮກັສາສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ເຊັ່ ນ: ການຈດັ

ຝຶກອບົຮມົ ເປັນຕົນ້. 

ແຜນງານຕ່າງໆໃນການ

ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການ

ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມ ຄວນສາ້ງແຜນ

ງານການຝຶກອບົຮມົດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ 

ແນໃສ່ເພື່ ອປັບປຸງລະດບັຄວາມຮູ ້  

ຄວາມສາມາດຂອງເຂາົເຈົາ້. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມ ຄວນເກບັ

ຮກັສາຂໍມູ້ນການຝຶກອບົຮມົໃນແຕ່ລະ

ໄລຍະ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມ ຄວນສາ້ງແຜນ

ກດິຈະກໍາດາ້ນ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພື່ ອ

ຊຸກຍູໃ້ຫພ້ະນກັງານ, ລູກຄາ້ ແລະຜູ ້

ຂາຍ(ຜູສ້ະຫນອງສນິຄາ້)ໃຫ ້ມສ່ີວນ

ຮ່ວມໃນກດິຈະກໍານັນ້ 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 4) ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ທາງດາ້ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຮງແຮມຄວນໄດ້

ຮບັການບນັທກຶໄວລ້ວມທງັກດິຈະກໍາ

ຂອງພະນກັງານ, (ລູກຄາ້) ແລະ ຜູ ້

ຂາຍ (ຜູສ້ະຫນອງສນິຄາ້) ນັນ້ມສ່ີວນ

ຮ່ວມ 

   

1.3 ມແີຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດ

ລອ້ມສໍາລບັການດໍາເນນີ

ທຸລະກດິໂຮງແຮມ. 

 

ແຜນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງ

ແວດລອ້ມຂອງໂຮງ

ແຮມທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້

ປະຕບິດັ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1) ແຜນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງ

ແວດລອ້ມຄວນໄດສ້າ້ງຂຶນ້,ຈດັພມິ

ເປັນເອກະສານ ແລະ ໄດຮ້ບັການຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍໂຮງແຮມ. 

   



 
 

   
 

50 

 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

  ເງ ື່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມຄວນມຫີລກັ

ຖານອາ້ງອງີໃນການຈດັກດິຈະກໍາ

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຕວົຢ່າງ: ບດົລາຍ

ງານປະຈໍາເດອືນກ່ຽວກບັການປະຢັດ

ພະລງັງານ, ບດົລາຍງານປະຈໍາເດອືນ

ກ່ຽວກບັການປະ ຢັດນໍາ້, ບດົລາຍ

ງານປະຈໍາເດອືນກ່ຽວຜນົຂອງການ

ຕດິ ຕາມກວດການໍາ້ເປ້ືອນ ແລະ 

ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 3) ຫລກັຖານອາ້ງອງີ

ຕ່າງໆ ໂຮງແຮມເປັນຜູຈ້ດັກຽມ

ຕາມແຜນກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ດັ່ ງກ່າວ

ມາຂາ້ງເທງິ. 

   

1.4 ມແີຜນການຕດິຕາມ

ກວດກາການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງ

ແວດລອ້ມຂອງໂຮງແຮມ.  

 

ມາດຕະການຂອງການ

ປະເມນີກດິຈະກໍາ/ແຜນ

ງານທີ່ ໄດຮ້ບັການຊມົ

ເຊຍີ. 

 

ເງ ື່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມ ຄວນມວີທິີ

ການວດັແທກ ແລະ ທມີງານປະ

ເມນີຜນົເພື່ ອປະເມນີແຜນງານການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາດາ້ນສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມ ຄວນມີ

ຫລກັຖານອາ້ງອງີເຖງິການພດັະນາ 

ແລະການປັບປຸງຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຂອງ

ແຜນກດິ ຈະກໍາການຮກັສາສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ. 
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 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ2: ການນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ 

2.1 ການຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານນໍາ

ໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທອ້ງຖິ່ ນ

ໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິໂຮງ

ແຮມເຊັ່ ນ: ອາຫານ ແລະ

ເຄື່ ອງຫດັຖະກໍາ ເປັນຕົນ້. 

 

ຈດັຊືຜ້ະລດິຕະພນັທອ້ງ

ຖິ່ ນກໍ່ ເພື່ ອແນໃສ່ຊຸກຍູ ້

ແລະ ສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະ

ພນັທອ້ງຖິ່ ນ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມຄວນມນີະໂຍ

ບາຍ ຫຼ ືລະບຽບການໃດໜຶ່ ງທີ່ ຊຸກ ຍູ ້

ໃຫນໍ້າໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທອ້ງຖິ່ ນ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2) ຫອ້ງນອນ, ຫອ້ງອາຫານ, 

ຫອ້ງຕອ້ນຮບັແຂກ ແລະ ພືນ້ທີ່ ອື່ ນໆ 

ຄວນຕບົແຕ່ງດວ້ຍຜະລດິຕະພນັທອ້ງ

ຖິ່ ນ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມຄວນປຸງ

ແຕ່ງອາຫານທອ້ງຖິ່ ນ. 

   

2.2 ການຊຸກຍູກ້ານນໍາໃຊ ້

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 

ລະບຽບການ/ເງ ື່ອນໄຂ

ໃນການຈດັຊືຜ້ະລດິຕະ

ພນັທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອການນໍາ

ໃຊ.້ 

ເງ ື່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມຄວນມນີະໂຍ

ບາຍ ຫຼ ືລະບຽບການໃດໜຶ່ ງທີ່ ຊຸກຍູ ້

ການນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມຄວນນໍາໃຊຜ້ະ 

ລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ 

   

ເງ ື່ອນໄຂຫລກັ ທ ີ3: ການຮ່ວມມກືບັຊຸມຊນົ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ 

3.1 ມແີຜນງານຫຼກືດິຈະກໍາ

ຕ່າງໆ ເພື່ ອຊ່ວຍຍກົລະດບັ

ຊວິດິການເປັນຢູ່ຂອງ

ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

ລາຍການ/ຂໍມູ້ນຂອງ

ການຍກົລະດບັຊວິດິ

ການເປັນຢູ່ຂອງ

ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມຄວນ ສາ້ງແຜນ

ງານຕ່າງໆ ຫຼກືານກະກຽມຈດັ

ກດິຈະກໍາທີ່ ຊ່ວຍຍກົລະດບັຊວິດິການ

ເປັນຢູ່ຂອງປະ ຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນຕວົຢ່າງ: 

ດາ້ນສາທາລະນະສຸກແລະດາ້ນການ 

ສກຶສາໃນເຂດທອ້ງຖິ່ ນເປັນຕົນ້. 
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 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

  ເງ ື່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມຄວນມີ

ຫລກັຖານອາ້ງອງີທີ່ ສອດຄ່ອງກບັ

ແຜນຈດັກດິຈະກໍາ ດັ່ ງກ່າວ. 

   

3.2 ມແີຜນງານການປູກຈດິ

ສໍານກຶກ່ຽວກບັການປົກປັກ

ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫແ້ກ່

ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

 

ກດິຈະກໍາການປູກຈດິ

ສໍານກຶດາ້ນການຮກັສາ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ/ໃນຊຸມ

ຊນົທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ໃຫຈ້ດັ

ຂຶນ້ໂດຍໂຮງແຮມ/

ພະນກັງານຂອງໂຮງ

ແຮມ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມຄວນສາ້ງກດິ

ຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶ/ກ່ຽວກບັ

ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ

ໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມຄວນມຫຼີກັ

ຖານອາ້ງອງີທີ່ ສອດຄ່ອງກບັແຜນ

ຈດັກດິຈະກໍາ ດັ່ ງກ່າວ. 

   

3.3 ການສາ້ງກດິຈະກໍາເພື່ ອ

ສົ່ ງເສມີການອະນຸລກັຮກັສາ

ວດັທະນະທໍາ ແລະ ການສະ

ແດງສລິະປະວນັນະຄະດ ີ  

ແລະ ວຖີິການດໍາລງົຊວີດິ

ຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

 

ກດິຈະກໍາສົ່ ງເສມີການ

ອະນຸລກັຮກັສາວດັທະ 

ນະທໍາ ແລະ ວຖີິການດໍາ

ລງົຊວິດິຂອງຄນົທອ້ງ

ຖິ່ ນທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມຄວນຈດັ

ໂຄງການ ໃດໜຶ່ ງ ຫຼ ືສາ້ງກດິຈະກໍາ

ທີ່ ເປັນການສົ່ ງເສມີການຮກັສາ

ຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ 

ວດັທະນະທໍາຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມຄວນມີ

ຫລກັຖານອາ້ງອງີທີ່ ສອດຄອ້ງກບັ

ແຜນການຈດັກດິຈະກໍາດັ່ ງກ່າວ. 

   

3.4 ການສາ້ງໂອກາດໃຫ້

ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນໄດມ້ວີຽກ

ເຮດັງານທໍາ. 

ປຽບທຽບອດັຕາສ່ວນ

ການຈາ້ງງານລະຫວ່າງ

ຄນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຄນົທີ່

ບ່ໍຢູ່ໃນທອ້ງຖິ່ ນຢູ່ໃນ

ໂຮງແຮມ  

ເງ ື່ອນໄຂ 1) ໂຮງແຮມຄວນສາ້ງ

ໂຄງການ ໃດໜຶ່ ງຫຼສືາ້ງແຜນ

ກດິຈະກໍາເພື່ ອສົ່ ງເສມີແຮງງານ

ທອ້ງຖິ່ ນ. 
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2 

 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

  ເງ ື່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມຄວນມຫີລກັ

ຖານອາ້ງອີງທີ່ ສອດຄອ້ງກບັແຜນກດິ

ຈະກໍານັນ້. 

   

ເງ ື່ອນໄຂຫລກັ ທ ີ4: ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ 

4.1 ການຈດັໂຄງ ການຝຶກ

ອບົຮມົກ່ຽວກບັການຄຸມ້

ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫແ້ກ່

ພະນກັງານທົ່ ວໄປ ແລະ 

ພະນກັງານລະດບັຜູຈ້ດັການ. 

ໂຄງການຝຶກອບົຮມົການ

ຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ/ທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້

ປະຕບິດັໃຫແ້ກ່ພະນກັ 

ງານໂດຍໂຮງແຮມເປັນຜູ ້

ຈດັໃນຊ່ວງໄລຍະ 1-2 

ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1) ແຜນງານການຝຶກ

ອບົຮມົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຄວນຖກື

ຈດັພມິເປັນເອກະສານ ແລະ

ປະກາດແຈງ້ການໃຫພ້ະນກັງານ

ທຸກຄນົໄດຮ້ບັຮູ.້ 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2) ຫລກັສູດການຝຶກ

ອບົຮມົການຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ/

ສໍາລບັພະນກັງານຈະຕອ້ງໄດນໍ້າມາ

ປະເມນີຜນົ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມຄວນມກີານ

ບນັທກຶໃນການຈດັຝຶກອບົຮມົການ

ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

   

5.1 ການແນະນ າເຕກັນກິ

ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຂີ ້

ເຫຍືອ້ ເຊັ່ ນ:ການຫຸຼດຜ່ອນຂີ ້

ເຫຍືອ້ (reduce), ການນໍາ

ກບັມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່(reuse) 

, ການນໍາຂີເ້ຫຍືອ້ມາຜະລດິ

ແລວ້ນໍາເອາົມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ 

(recycling), ການແຍກປະ

ເພດຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະການໝກັ

ຂີເ້ຫຍືອ້ເພື່ ອເຮດັປຸ໋ຍ. 

ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະ

ກໍາການຝຶກອບົຮມົການ

ກໍາຈດັ ແລະການຄຸມ້

ຄອງສິ່ ງເສດເຫຼອື/ທີ່ ໄດ ້

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫແ້ກ່

ພະນກັງານໃນໄລຍະ

ຜ່ານມາ. 

 

ເງ ື່ອນໄຂ 1) ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດ

ເຫຼອືຄວນປະຕບິດັຕາມກດົຫມາຍ 

ຫຼ ືໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັບນັດາກອບ

ວຽກງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕວົຢ່າງ: ການ

ປະເມນີຜນົອາດຈະປະ ຕບິດັໄດ ້

ດວ້ຍການຄົນ້ຄວາ້ບດົບນັທກຶຕ່າງໆ

ກ່ຽວກບັປະລມິານຂອງສິ່ ງເສດ

ເຫຼອື ແລະ ການສະຫນອງພືນ້ທີ່

ສໍາລບັການແຍກສິ່ ງເສດເຫຼອື ແລະ 

ອື່ ນໆ. 
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 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ5: ການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ (ສິ່ ງເສດເຫຼອື) 

5.1 ການແນະນ າເຕກັ ນກິກ່ຽວ

ກບັການຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້ ເຊັ່ ນ:

ການຫຸຼດຜ່ອນຂີເ້ຫຍືອ້ 

(reduce), ການນໍາກບັມາໃຊ ້

ຄນືໃຫມ່(reuse), ການນໍາຂີ ້

ເຫຍືອ້ມາຜະ ລດິແລວ້ນໍາເອາົມາ

ໃຊຄ້ນືໃຫມ່ (recycling), 

ການແຍກປະເພດຂີເ້ຫຍືອ້ ແລ

ະການໝກັຂີເ້ຫຍືອ້ເພື່ ອເຮດັປຸ໋ຍ. 

ໂຄງການ ແລະ ກດິ

ຈະກໍາການຝຶກ

ອບົຮມົການກໍາຈດັ 

ແລະການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງ

ເສດເຫຼອື/ທີ່ ໄດຈ້ດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັໃຫແ້ກ່

ພະນກັງານໃນໄລຍະ

ຜ່ານມາ. 

 

ເງ ື່ອນໄຂ 1) ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດເຫຼອື

ຄວນປະຕບິດັຕາມກດົຫມາຍ ຫຼ ືໃຫ້

ສອດຄ່ອງກບັບນັດາກອບວຽກງານທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງຕວົຢ່າງ: ການປະເມນີຜນົ

ອາດຈະປະ ຕບິດັໄດດ້ວ້ຍການຄົນ້ຄວາ້

ບດົບນັທກຶຕ່າງໆກ່ຽວກບັປະລມິານ

ຂອງສິ່ ງເສດເຫຼອື ແລະ ການສະຫນອງ

ພືນ້ທີ່ ສໍາລບັການແຍກສິ່ ງເສດເຫຼອື 

ແລະ ອື່ ນໆ. 

   

  

ເງ ື່ອນໄຂ 2) ໂຮງແຮມຄວນ ນໍາໃຊ ້

ຫລກັການ 3 R ຄ:ື Reduce 

ຫຸຼດຜ່ອນ, Reuse ນໍາມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ 

ແລະRecycle ນໍາໄປຜະລດິ ແລວ້ນໍາ

ເອາົມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່. 

   

5.2 ການຊຸກຍູເ້ພື່ ອໃຫພ້ະນກັ 

ງານໃນໂຮງແຮມ ມສ່ີວນຮ່ວມ

ໃນການຫຸຼດຜ່ອນຂີເ້ຫຍືອ້

(reduce), ການນໍາກບັມາໃຊ ້

ຄນືໃຫມ່ (reuse), ການນໍາຂີ ້

ເຫຍືອ້ມາຜະ ລດິແລວ້ເອາົນໍາມາ

ໃຊຄ້ນືໃຫມ່ (recycling), 

ການແຍກປະເພດແລະການໝກັ

ຂີເ້ຫຍືອ້. 

ໂຄງການ/ກດິຈະກໍາ 

ທີ່ ຊຸກຍູໃ້ຫພ້ະນກັ 

ງານໃນໂຮງແຮມມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນການ

ຈດັການ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້ໃນ

ໄລຍະຜ່ານມາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂ 1). ໂຮງແຮມ ຄວນຈດັ

ໂຄງການໃດໜຶ່ ງ ຫຼ ືແຜນກດິຈະກໍາ

ຕ່າງໆ ເພື່ ອຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໃນການຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້ການນໍາເອາົ

ກບັມາໃຊຄ້ນືໃໝ່, ການນໍາຂີເ້ຫຍືອ້ມາ

ຜະລດິແລວ້ນໍາເອາົມາໃຊຄ້ນື ແລະ 

ການໝກັຂີເ້ຫຍືອ້ໃຫເ້ປັນປຸ໋ຍ. 

   



 
 

   
 

55 

 

 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

  ເງ ື່ອນໄຂ 2). ໂຮງແຮມຄວນຈະມຫີລກັ

ຖານອາ້ງອງີທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິກດິ

ຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັນັນ້

ສອດຄ່ອງກບັແຜນກດິຈະກໍາທີ່ ໄດກ້ໍານດົ

ໄວ.້ 

   

5.3 ຊຸກຍູໃ້ຫແ້ຂກມສ່ີວນ

ຮ່ວມໃນການນໍາຂີເ້ຫຍືອ້ກບັ

ມານໍາໃຊຄ້ນື(reuse), ການ

ນໍາຂີເ້ຫຍືອ້ມາຜ່ານຂະບວນ

ການ ແລວ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື

ໃຫມ່ (recycle) ແລະການ

ແຍກປະເພດຂີເ້ຫຍືອ້. 

ແຜນດໍາເນນີງານ/

ກດິຈະກໍາໃຫແ້ກ່ແຂກທີ່

ມາເຂົາ້ພກັເຊາົໄດມ້ສ່ີວນ

ຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງ 

ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນສິ່ ງເສດ

ເຫຼອື ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1). ໂຮງແຮມ ຄວນມກີານ

ໂຄສະນາປະຊາສໍາພນັຜ່ານສື່ ມວນຊນົ ຫຼ ື

ພາຍໃນໂຮງແຮມ ເພື່ ອຊກັຊວນໃຫແ້ຂກ

ທີ່ ມາເຂົາ້ພກັ ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນ

ຂະບວນການຈດັການສິ່ ງເສດເຫຼອືຕ່າງໆ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2). ໂຮງແຮມຄວນ ຊຸກຍູແ້ຜນ

ກດິຈະກໍາເພື່ ອແຍກ ປະເພດສິ່ ງເສດເຫຼອື

ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ສິ່ ງທີ່ ໃຊບ່ໍ້ໄດ,້ ສິ່ ງທີ່ ສາມາດ

ກບັນໍາມາໃຊໄ້ດຄ້ນືໃໝ່, ແລະ ສິ່ ງທີ່ ເປັນ

ພດິ ໂດຍອງີໃສ່ຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ລະບບົການຄຸມ້ຄອງບໍາບດັສິ່ ງເສດເຫຼອື 

ທີ່ ກໍານດົໄວ.້ 

   

ເງ ື່ອນໄຂ3). ໂຮງແຮມຄວນ ມແີຜນ

ກດິຈະກໍາ ເພື່ ອໂຄ ສະນາ ກ່ຽວກບັການ

ຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດເຫຼອື ຕວົຢ່າງ: ການນໍາ

ໃຊຜ້ະລດິຕະພນັຝ້າຍແທນການນໍາໃຊ ້

ຖງົຢາງພາສຕກິເມື່ ອເອາົເຄື່ ອງໄປຊກັ. 
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 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ6: ການນໍາໃຊພ້ະລງັງານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 

6.1  ການແນະນໍາວທິປີະຢັດ

ພະລງັງານ ແລະການນໍາໃຊ ້

ເຄື່ ອງເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 

ອຸປະກອນປະຢັດພະລງັງານ 

ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫໂ້ຮງແຮມ

ຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ ້

ພະລງັງານ. 

 

ການຕດິຕັງ້ ແລະ ການ

ນໍາໃຊເ້ທກັໂນໂລຊ ີໃນ

ການນໍາໃຊພ້ະລງັງານ

ຢ່າງມປີະສດິທພິາບແລະ 

ເຕກັນກິຕ່າງໆ ທີ່ ນໍາໃຊຢູ່້

ໃນໂຮງແຮມໃນໄລຍະ

ຜ່ານມາ. 

 

ເງ ື່ອນໄຂ1.) ໂຮງແຮມ ຄວນສາ້ງແຜນ

ງານ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກດິຈະກໍາ

ຕ່າງໆ ເພື່ ອເປັນການຊຸກຍູກ້ານປະຢັດ

ພະລງັງານ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2.)ໂຮງແຮມຄວນ ຄດັເລອືກ

ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງໄຟຟາ້ແລະອຸປະກອນ

ຕ່າງໆ ຢ່າງເໝາະສມົເພື່ ອເປັນການ 

ປະຢັດພະລງັງານຢ່າງມປີະ ສດິທພິາບ 

ຕວົຢ່າງ: ໄຟຟາ້ພະລງັງານທີ່ ມີ

ປະສດິທພິາບ, ການນໍາໃຊດ້ອກໄຟ

ແບບປະ ຢັດແລະອຸປະກອນໄຟຟາ້ ທີ່

ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງດວ້ຍລະບບົການ

ປະຢັດພະລງັງານສູງເຊັ່ ນ: ນໍາໃຊ ້

ເຄື່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້ປະຢັດໄຟ ເບ ີ5. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 3.) ໂຮງແຮມຄວນຊຸກຍູໃ້ຫ ້

ພະນກັງານໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນກດິຈະ

ກໍາປະຢັດພະລງັງານ. 

   

6.2 ການຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງວດັ

ແທກ/ເຄື່ ອງມໃືນການ

ຕດິຕາມການນໍາໃຊ ້

ພະລງັງານ. 

 

ການຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງເຕກັໂນ

ໂລຊໃີນການວດັແທກ. 

 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມຄວນອອກ

ແບບສະຖານທີ່  ໃນການຕດິຕັງ້ລະບບົ

ໄຟຟາ້ ແລະ ອຸປະກອນວດັແທກ

ການນໍາໃຊພ້ະລງັງານໃຫມ້ຄີວາມ      

ເໝາະສມົ. 
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 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

  ເງ ື່ອນໄຂ2.) ໂຮງແຮມຄວນ ແຍກຢ່າງ

ລະອຽດກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນການນໍາໃຊ ້

ອຸປະກອນການ ປະຢັດພະລງັານ  ຢູ່ແຕ່

ລະບ່ອນ. 

   

6.3  ການຊຸກຍູໃ້ຫແ້ຂກໃຫ້

ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປະຢັດ

ພະລງັງານ. 

 

ຂໍຄ້ວາມຊວນເຊນີ ແລະ 

ຊຸກຍູເ້ພື່ ອໂຄ ສະນາໃຫ້

ແກ່ແຂກມສ່ີວນຮ່ວມໃນ

ການນໍາໃຊພ້ະລງັງານຢ່າງ

ມປີະສດິທພິາບຢູ່ພາຍໃນ

ໂຮງແຮມ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມຄວນຊຸກຍູ ້

ແຂກຮບັຮູເ້ຖີງການປະຢັດພະລງັງານ, 

ຂໍຄ້ວາມ-ຮູບພາບຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ 

ແລະ ບນັດາປ້າຍໂຄະສະນາຕ່າງໆ. 

 

   

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ7: ການນໍາໃຊນໍ້າ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນໍາ້ 

7.1 ມກີານແນະນໍາເຕກັນກິ

ການປະຢັດນໍາ້ ແລະການໃຊ ້

ເຕກັໂນໂລຊ ີໃນການ

ປະຢັດນໍາ້ ແລະ ອຸປະກອນ 

ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການຫຸຼດຜ່ອນ

ການນໍາໃຊນໍ້າ້. 

 

ການຕດິຕັງ້ ແລະ ການ

ໃຊເ້ທກັໂນໂລຊໃີນການ

ຊມົໃຊນໍ້າ້ ແລະ ການ

ປະຕບິດັກ່ຽວກບັການ

ຊມົໃຊນໍ້າ້ໃນໄລຍະທີ່

ຜ່ານມາ. 

 

 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມ ຄວນສາ້ງ

ແຜນດໍາເນນີງານ ຫຼ ືກດິຈະກໍາ ຕ່າງໆ

ໃນການຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານນໍາໃຊນໍ້າ້ຢ່າງມີ

ປະສດິທພິາບ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2.) ໂຮງແຮມຄວນສາ້ງ

ເອກະສານແນະນໍາໃນການຫຸຼດຜ່ອນ

ການຊມົໃຊນໍ້າ້ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານພາຍ

ໃນໂຮງແຮມ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ3.) ໂຮງແຮມຄວນ ນໍາໃຊ ້

ຜະລດິຕະພນັສໍາລບັການຊມົໃຊນໍ້າ້ທີ່ ມີ

ປະສດິທ ິພາບ ເຊັ່ ນ: ກ໋ອກນໍາ້ທີ່ ມລີະບບົ

ອດັຕະໂນມດັ ແລະຊກັໂຄກແບບ

ປະຢັດນໍາ້ ແລະອຸ ປະກອນຊ່ວຍ

ປະຢັດນໍາ້ອື່ ນໆ. 
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 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

  ເງ ື່ອນໄຂ 4.) ໂຮງແຮມຄວນນໍາ

ໃຊນໍ້າ້ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ ນໍາໄປໃຊໃ້ນກດິ

ຈະກໍາອື່ ນທີ່ ຖກຶສຸຂະອາໄມ ແລະ 

ໃນທາງທີ່ ປອດໄພ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 5.) ໂຮງແຮມຄວນ 

ເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ແລະ ສະຖຕິຄ່ິາ 

ໃຊຈ່້າຍຕ່າງໆຂອງການນໍາໃຊນໍ້າ້ 

   

7.2 ການບວົລະບດັຮກັສາ

ເຄື່ ອງອຸປະກອນເພື່ ອຊ່ວຍ

ປະຢັດນໍາ້ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

 

ບດົລາຍງານການບໍາລຸງ 

ຮກັສາຂອງທມີງານນາຍ

ຊ່າງ ກ່ຽວກບັເຄື່ ອງເຕກັ

ໂນໂລຊໃີນການນໍາໃຊ ້

ນໍາ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມ ຄວນກໍາ

ນດົແຜນ ບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນ

ເຄື່ ອງມກືານປະຢັດ ນໍາ້; ລວມທງັ

ການກວດກາເບິ່ ງເຂດບໍລເິວນທີ່

ມນໍີາ້ຮົ່ ວ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ2.) ໂຮງແຮມຄວນ 

ເກບັກໍາຂໍມູ້ນແຜນການບໍາລຸງຮກັສາ

ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນການ ປະຢັດນໍາ້; 

ລວມທງັກວດກາເຂດບໍເວນທີ່ ມນໍີາ້

ຮົ່ ວໄຫວ. 

   

7.3 ການຊຸກຍູໃ້ຫແ້ຂກມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຢັດ

ນໍາ້. 

 

ການໂຄສະນາປະຊາສໍາ

ພນັຜ່ານສື່ /ຈດັກດິຈະກໍາ

ໃຫແ້ກ່ແຂກທີ່ ມາພກັ

ເຊາົພາຍໃນໂຮງແຮມ 

ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການ

ປະຢັດນໍາ້. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມ ຄວນ

ໂຄສະນາປະ ຊາສໍາພນັເພື່ ອໃຫ້

ແຂກມສ່ີວນຮ່ວມໂຄງການການ

ລນົນະລງົການປະຢັດນໍາ້ເຊັ່ ນ: 

ສະແດງ ຂໍຄ້ວາມແນະນໍາພາຍໃນ

ຫອ້ງນອນແຂກ ແລະ ຢູ່ກະດານ

ປະຊາສໍາພນັຕ່າງໆ. 
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ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

  ເງ ື່ອນໄຂ 2.) ໂຮງແຮມ ຄວນມີ

ກດົລະບຽບ ກ່ຽວກບັການ

ປະຢັດນໍາ້ ແລະ ການຂໍຄວາມຮ່ວມ

ມຈືາກແຂກ ຕວົຢ່າງ: ຄວາມ

ຕອ້ງການໃນການປ່ຽນຜາ້ເຊດັໂຕ, 

ຜາ້ປູບ່ອນ ແລະ ອື່ ນໆ. 

   

7.4 ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ 

ຂອງນໍາ້ທີ່ ໃຊຢູ່້ພາຍໃນໂຮງ

ແຮມ. 

ການກວດສອບຄຸນ

ນະພາບຂອງນໍາ້ 

 

ເງ ື່ອນໄຂ1.) ໂຮງແຮມຄວນ ສາ້ງ

ແຜນງານໃດໜຶ່ ງເພື່ ອກວດສອບຄຸນ

ນະພາບຂອງ ນໍາ້ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄັງ້ຕ່ໍ

ປີ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2.) ໂຮງແຮມຄວນມບີດົ

ລາຍງານການກວດສອບຄຸນ

ນະພາບຂອງນໍາ້ ອງີຕາມ

ມາດຕະຖານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 3.) ໂຮງແຮມ ຄວນມີ

ແຜນສໍາຮອງ ໃນກໍລະນທີີ່ ນໍາ້ບ່ໍໄດ ້

ຕາມມາດຕະຖານ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ທີ່  8: ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ (ຢູ່ພາຍໃນ ແລະນອກອາຄານ) 

8.1 ມກີານກໍານດົບໍລເິວນພືນ້ 

ທີ່  ທີ່ ສາມາດສູບຢາໄດ ້ແລະບ່ໍ

ສາມາດສູບຢາຢ່າງຊດັເຈນ. 

ຮູບພາບຕດິຊີບ້ອກ

ບໍລເິວນທີ່ ສາມາດສູບຢາ

ໄດ ້ແລະ ບ່ໍສາ ມາດ

ສູບຢາໄດ ້ຢູ່ພາຍໃນໂຮງ

ແຮມ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມ ຄວນມີ

ການແຍກເຂດພຶນ້ທີ່  ທີ່ ສາມາດ

ສູບຢາໄດໄ້ວຕ່້າງຫາກ ແລະ ຕດິ

ປ້າຍຊີບ້ອກ. 
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ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

  ເງ ື່ອນໄຂ 2.) ໂຮງແຮມ ຄວນຈດັກດິ

ຈະກໍາລນົນະລງົຫາ້ມບ່ໍໃຫສູ້ບຢາຢູ່ພາຍ

ໃນບໍລເິວນໂຮງແຮມ. 

   

8.2 ການຕດິຕາມ ແລະ ບໍາ

ລຸງຮກັສາອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊ ້

ພາຍໃນໂຮງແຮມຢ່າງເປັນ

ປົກກະຕ ິເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນ

ນະ ພາບຂອງອາກາດ ເຊັ່ ນ: 

ການບໍາລຸງຮກັສາເຄື່ ອງປັບ

ອາກາດ ເປັນຕົນ້. 

ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັ

ການບໍາລຸງຮກັສາລະບບົ

ເຄື່ ອງປັບອາກາດ/ເຄື່ ອງ

ຟອກອາກາດ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັຄຸນນະ ພາບ

ອາກາດທີ່ ດຢູ່ີພາຍໃນ

ໂຮງແຮມ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມ ຄວນສາ້ງແຜນ

ງານບໍາລຸງຮກັສາລະບບົກະຈາຍໄຟ 

ແລະ ເຄື່ ອງປັບອາກາດ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2.) ໂຮງແຮມ ຄວນບນັທກຶ

ຜນົການບໍາລຸງຮກັສາເຄື່ ອງປັບອາກາດ 

ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມແຜນທີ່ ກໍານດົ

ໄວ ້

   

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ທີ່  9: ການຄວບຄຸມມນົລະພດິທາງສຽງ 

9.1 ການສາ້ງແຜນຄວບຄຸມ

ສຽງເນອືງນນັ ທີ່ ມສີາເຫດ

ມາຈາກການປະຕບິດັງານ

ຂອງໂຮງແຮມ. 

ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ ້

ຈດັຕັງ້ ຢູ່ໃນໂຮງແຮມ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັການ

ຄວບຄຸມສຽງເນອືງນນັ 

ໃນໂຮງແຮມ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມ ຄວນສາ້ງກດິ

ຈະກໍາເພື່ ອກວດກາແຫລ່ງທີ່ ມາຂອງ

ສຽງເນອືງນນັ ແລະການປະເມນີຜນົ

ກະທບົຕ່ໍແຂກແລະປະຊາ ຊນົທີ່ ອາໄສ

ຢູ່ບໍລເິວນໃກຄ້ຽງ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ2.) ໂຮງແຮມຄວນ ກໍານດົ

ລະບຽບການ ແນະນໍາກ່ຽວກບັລະບບົ

ການຄວບຄຸມສຽງເນອືງນນັ ແລະ ນໍາ

ໃຊວ້ທິກີານຕ່າງໆ ທີ່ ເໝາະສມົເພື່ ອ

ຫຸຼດຜ່ອນສຽງເນອືງນນັ (ຖາ້ມ)ີ ເພື່ ອ

ຄວບຄຸມສຽງ ໃນເວລາມກີານສອ້ມ

ແປງ ແລະ ປະຕສິງັຂອນອາຄານ. 
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ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ທ ີ10: ການບໍາບດັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນໍາ້ເປ້ືອນ 

10.1 ການນໍາໃຊກ້ນົໄກ

ຕ່າງໆ ເພື່ ອປ້ອງກນັນໍາ້ບ່ໍໃຫ້

ມກີານປົນເປ້ືອນແລະ

ຫຸຼດຜ່ອນ ການຜະລດິນໍາ້

ເປ້ືອນ. 

ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິ

ຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ ຕດິພນັ

ກບັການຫຸຼດຜ່ອນການ

ປົນເປ້ືອນໃນນໍາ້ ແລະ 

ການປ້ອງກນັມນົລະພດິ

ໃນນໍາ້ໃນຊ່ວງໄລຍະ

ຜ່ານມາ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ແຜນງານການບໍາ

ບດັນໍາ້ເປ້ືອນຄວນໄດຮ້ບັການຈດັ

ພມິເປັນເອກະສານໂດຍໂຮງແຮມ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2.) ໂຮງແຮມ ຄວນມີ

ວທິໃີນການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ

ກ່ຽວກບັນໍາ້ທີ່ ອາດຈະປົນເປ້ືອນ

ຈາກກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ພາຍໃນ

ໂຮງແຮມ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 3.) ໂຮງແຮມ ຄວນມີ

ບດົລາຍການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ

ກ່ຽວກບັນໍາ້ທີ່ ອາດຈະປົນເປ້ືອນ

ຈາກກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ພາຍໃນ

ໂຮງແຮມ ລວມທງັວທິກີານຕ່າງໆ 

ໃນການແກໄ້ຂ ແລະ ປ້ອງກນັ.  

   

10.2 ການສົ່ ງເສມີການນໍາ

ໃຊນໍ້າ້ເສຍທີ່ ຜ່ານການບໍາບດັ

ແລວ້ນໍາມາໃຊຄ້ນືໃຫມ່ 

ເຊັ່ ນ: ໃຊເ້ປັນນໍາ້ຫດົຕົນ້ໄມ.້ 

ໂຮງແຮມ ໄດມ້ສີິ່ ງທີ່

ຢັງ້ຢືນການສົ່ ງ ເສມີ

ການນໍາໃຊນໍ້າ້ເປ້ືອນທີ່

ຜ່ານການ ບໍາບດັແລວ້ຢູ່

ພາຍໃນໂຮງແຮມ. 

 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມ ຄວນສາ້ງ

ແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍແ້ນະນໍາ 

ໃນການນໍາໃຊນໍ້າ້ເປ້ືອນທີ່ ຜ່ານ

ການບໍາບດັແລວ້ ນໍາມາໃຊຄ້ນືໃໝ່ 

ຕວົຢ່າງ: ນໍາໃຊເ້ປັນນໍາ້ຫດົຕົນ້ໄມ.້ 
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ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

  ເງ ື່ອນໄຂ 2.) ໂຮງແຮມ ຄວນສາ້ງກດິ

ຈະກໍາຕ່າງໆ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແຜນ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍແ້ນະນໍາກ່ຽວກບັ

ການໃຊນໍ້າ້ເປ້ືອນທີ່ ຜ່ານການບໍາບດັ

ແລວ້ ນໍາມາໃຊຄ້ນືໃໝ່ ຕວົຢ່າງ: ນໍາ

ໃຊເ້ປັນນໍາ້ຫດົຕົນ້ໄມ.້ 

   

10.3 ການຊຸກຍູກ້ານນໍາໃຊ ້

ການບໍາບດັນໍາ້ເປ້ືອນ ຢ່າງ

ເຫມາະສມົ. 

 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການບໍາ

ບດັນໍາ້ເປ້ືອນພາຍໃນ

ໂຮງແຮມ. 

 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມ ຄວນມີ

ລະບບົການ ບໍາບດັນໍາ້ເປ້ືອນໂດຍ

ສອດຄ່ອງກບັຂະໜາດ ແລະ ກດິຈະ

ກໍາຕ່າງໆ ຂອງໂຮງແຮມ ຖາ້ຫາກວ່າ

ບ່ໍມລີະບບົບໍາບດັນໍາ້ເປ້ືອນຈາກບ່ອນ

ອື່ ນ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2.) ໂຮງແຮມຄວນມບີດົ

ລາຍງານກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ

ລະບບົນໍາ້ເປ້ືອນ ແລະການບໍາລຸງ

ຮກັສາ ຖາ້ມ.ີ 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 3.) ໂຮງແຮມ ຄວນມບີດົ

ບນັທກຶການກວດສອບຄຸນ

ນະພາບນໍາ້ໂດຍອງີໃສ່ມາດຕະຖານທີ່

ໄດກ້ໍານດົໄວ ້ຖາ້ມ.ີ 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 4.) ໂຮງແຮມ ຄວນຕດິຕັງ້

ລະບບົທ່ໍນໍາ້ເປ້ືອນໃນເຂດເຮອືນຄວົ, 

ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ເຂດພຶນ້ທີ່  ທີ່ ມນໍີາ້

ປົນເປ້ືອນ. 
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 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

  ເງ ື່ອນໄຂ 5.) ໂຮງແຮມ ຄວນມແີຜນ

ສໍາຮອງໃນກໍລະນກີານບໍາບດັນໍາ້ເປ້ືອນ

ບ່ໍໄດຕ້າມມາດຕະຖານທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ ້

ຖາ້ມ.ີ 

   

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ທີ່  11: ການກໍາຈດັ ການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ ທີ່ ມສີານເຄມ ີແລະ ວດັຖຸທີ່ ເປັນພດິ 

11.1 ມເີຄື່ ອງຫມາຍຊີບ້ອກ

ຢ່າງຈະແຈງ້ສໍາລບັວດັຖຸທີ່

ເປັນພດິ (ເປັນອນັຕະລາຍ) 

 

ເຄື່ ອງໝາຍຊີບ້ອກຢ່າງ

ຈະແຈງ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈ

ງ່າຍໃນການເກບັຮກັສາ 

ແລະ ການນໍາໃຊວ້ດັຖຸທີ່

ມສີານເຄມຢູ່ີພາຍໃນ

ໂຮງແຮມ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມ ຄວນຈະເຮດັ

ລາຍການປະເພດສານເຄມ ີລວມທງັສິ່ ງ

ເສດເຫຼອືທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຈາກການ

ດໍາເນນີກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ພາຍໃນ

ໂຮງແຮມ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2.) ໂຮງແຮມ ຄວນສະແດງ

ເຄື່ ອງໝາຍຊີບ້ອກສານເຄມທີີ່ ເປັນ

ອນັຕະລາຍ ໂດຍໃຫສ້ອດ ຄ່ອງກບັ

ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກດົໝາຍ

ສາກນົ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 3.) ໂຮງແຮມ ຄວນຈະກໍາ

ນດົເຂດທີ່ ມຄີວາມປອດໄພ ໃນການ

ເກບັຮກັສາສານເຄມ ີແລະ ວດັຖຸທີ່

ເປັນພດິທີ່  ຫ່າງໄກຈາກເຂດບໍລກິານ

ແຂກ ແລະພະ ນກັງານຢູ່ພາຍໃນ

ໂຮງແຮມ. 

   

11.2 ການຄຸມ້ຄອງການ

ກໍາຈດັສິ່ ງເສດເຫຼອືທີ່ ເປັນ

ອນັຕະລາຍຢ່າງເໝາະສມົ 

ວທິກີານຄວບຄຸມສິ່ ງເສດ

ເຫຼອືທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ

ແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ຢູ່ໃນ

ໂຮງແຮມ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມ ຄວນຈະມີ

ຖານເກບັກໍາຂໍມູ້ນທີ່ ປອດໄພ. 
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 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

11.2 ການຄຸມ້ຄອງການ

ກໍາຈດັສິ່ ງເສດເຫຼອືທີ່ ເປັນ

ອນັຕະລາຍຢ່າງເໝາະສມົ 

(ຕ່ໍ) 

- ການຝຶກອບົຮມົວທິ ີ

ການຄວບຄຸມສິ່ ງເສດ

ເຫຼອືທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ

ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານພາຍ

ໃນໂຮງແຮມ 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມ ຄວນຈະມຖີານ

ເກບັກໍາຂໍມູ້ນທີ່ ປອດໄພ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2.) ໂຮງແຮມ ຄວນຈະແຍກຢ່າງ

ລະອຽດກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ການກໍາຈດັ

ສິ່ ງເສດເຫຼອື ທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 3.) ໂຮງແຮມ ຄວນຈດັການຝຶກ

ອບົຮມົ ແລະ ການສໍາມະນາ ທີ່ ຈໍາເປັນໃຫ້

ແກ່ພະນກັງານພາຍໃນໂຮງແຮມ ເພື່ ອປັບປຸງ

ຍກົລະດບັຄວາມຮູກ່້ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ

ການກໍາຈດັສິ່ ງເສດເຫຼອືທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ4.) ໂຮງແຮມຄວນ ກໍາຈດັສິ່ ງເສດ

ເຫຼອືທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍໂດຍອງີໃສ່ແຜນ 

ການຄຸມ້ຄອງການກໍາຈດັສິ່ ງເສດເຫຼອືທີ່ ໄດ ້

ກໍານດົໄວ.້ 

   

ເງ ື່ອນໄຂ5.) ໂຮງແຮມຄວນ ມກີານໃຫຂໍ້ ້

ມູນກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງການກໍາຈດັສິ່ ງ

ເສດເຫຼອືທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍແຂກທີ່ ມາພກັ 

ແລະພະນກັ ງານຂອງຕນົ ຕວົຢ່າງ:ການນໍາ

ໃຊຂໍ້ຄ້ວາມແນະນໍາ, ແຜ່ນຜບັ, ກະດານ

ໂຄສະນາ ແລະ ອື່ ນໆ. 

   

 

 



 
 

   
 

65 

 ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

  

ຕວົຊີວ້ດັ 

 

ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານຂອງການກວດກາ 

 

ການໃຫຄ້ະ

ແນນ 
ຂໍສ້ະຫລຸບ 

 
0 1 

11.3 ການກວດກາການຮກັ 

ສາຄວາມສະອາດແລະການ 

ບໍາລຸງຮກັສາສາງເກບັເຄື່ ອງ

ຢ່າງເປັນປົກກະຕເິພື່ ອຫລກີ

ເວັນ້ການຮົ່ ວໄຫຼຂອງວດັຖຸທີ່

ມແີກສັ ແລະ ສານເຄມ.ີ 

 

ບດົລາຍງານການ

ກວດກາ ແລະ ການບໍາ

ລຸງຮກັສາກ່ຽວກບັວດັຖຸ 

ທີ່ ປະສມົສານເຄມ,ີ ນໍາ້

ມນັ, ທາດແກ໋ສ ແລະ 

ສານພດິທີ່ ເປັນ

ອນັຕະລາຍ ຢູ່ພາຍໃນ

ໂຮງແຮມ. 

ເງ ື່ອນໄຂ 1.) ໂຮງແຮມ ຄວນຈະກໍານດົ

ວທິກີານໃນການອະນາໄມ ແລະ ບໍາລຸງ

ຮກັສາພຶນ້ຖານສາງເກບັເຄື່ ອງທີ່ ປະສມົ

ສານເຄມ ີແລະ ສານພດິ ທີ່ ເປັນ

ອນັຕະລາຍ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 2.) ໂຮງແຮມ ຄວນປະຕບິດັ

ຕາມມວີທິກີານຕ່າງໆ ໃນການອະນາໄມ 

ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາພືນ້ທີ່ ສາງເກບັເຄື່ ອງທີ່

ມສີານເຄມ ີແລະສານພດິທີ່ ເປັນ

ອນັຕະລາຍ. 

   

ເງ ື່ອນໄຂ 3) ໂຮງແຮມຄວນຕດິຕາມ

ປະລມິານການນໍາໃຊສ້ານເຄມ ີ
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ສ 

 
ບດົລາຍງານຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ 

 

ໃບສະໝກັ ເລກທ.ີ.................. 

ຊື່ ໂຮງແຮມ................................. 

ທີ່ ຢູ່......................................... 

........................................................

........................................................

........................................................

.................... 

ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກອງົກອນ 

1. .............................. 

ຊື່ ຜູກ້ວດກາ 

(1)......................................... 

(2)......................................... 

(3)......................................... 

ໜາ້........../........ 

¨ ການປະເມນີຜນົເພື່ ອການອອກໃບ

ຢັງ້ຢືນ 

¨ ການຕດິຕາມກວດກາ  

¨ ການປະເມນີຜນົເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນ

ໃຫຄ້ນືໃໝ່ 

ວນັທ.ີ.................................... 

ລາຍລະອຽດເງ ື່ອນໄຂທີ່ ບ່ໍຜ່ານ 

................................................................................................ 

ເງ ື່ອນໄຂທີ່  

........................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………ລາຍເຊນັຜູກ້ວດກາ 

………………………………………… ວນັທ ີ……………………………….……… 

ການຍອມຮບັເງ ື່ອນໄຂໃນການປັບປຸງ 

ຂາ້ພະເຈົາ້, ໃນນາມຕາງໜາ້ໃຫແ້ກ່ໂຮງແຮມ, ຂໍຮບັເອາົບດົລາຍງານການປັບປຸງດັ່ ງກ່າວ ມາຂາ້ງເທງິນັນ້ ພອ້ມທງັເຫນັດທີີ່ ຈະນໍາໄປປັບປຸງ

ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຫຼງັຈາກນັນ້ ຈະແຈງ້ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຮບັຊາບ.  

ລາຍເຊນັ ……………………………………..ຕໍາແໜ່ງ……………………….ວນັທ…ີ……………………. 

ການຕດິຕາມກວດກາການປັບປຸງ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ສງັລວມ: � ¨ ປັບປຸງແລວ້ສມົບູນ   ¨ ຍງັປັບປຸງບ່ໍແລວ້ສມົບູນ. ກະລຸນາເບິ່ ງບນັຫາໃໝ່ທີ່ ພບົ ຢູ່ໃນບດົລາຍງານການປະຕບິດັບ່ໍໄປຕາມ

ມາດຕະຖານ. 

ລາຍເຊນັຜູລ້ງົກວດກາ………………………………….    ລງົວນັທ ີ…………………………………… 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຊ 

 
ບດົລາຍງານການລງົກວດກາຢູ່ສະຖານທີ່ ຕວົຈງິ 

 
ໃບສະໝກັ ເລກທ:ີ …………………   ຊື່ ຂອງຜູສ້ະໝກັ ……………………………………….. 

ປະເພດການລງົກວດກາ …………....   ວນັທລີງົກວດກາ ………………………………………. 

ບດົລາຍງານການລງົກວດກາ 

ການປະເມນີນີ,້ ແມ່ນຄະນະທມີງານກວດກາ ໄດລ້ງົຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການລງົກວດກາ ຢູ່ສະຖານທີ່ ຕວົຈງິ   ຊຶ່ ງພບົວ່າ

ໂຮງແຮມ ດັ່ ງກ່າວນີ ້ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກໍາພາຍໃນໂຮງແຮມ ຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວ

ອາຊຽນ. ຊຶ່ ງຜນົຂອງການປະເມນີ ມລີາຍລະອຽດ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

¨ ບ່ໍພບົເງ ື່ອນໄຂທີ່ ບ່ໍຜ່ານ 

¨ ພບົເງ ື່ອນໄຂທີ່ ບ່ໍຜ່ານ ຈໍານວນ ……. ເງ ື່ອນໄຂ (ຊຶ່ ງລາຍລະອຽດ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ເອກະສານ ບດົລາຍງານການປະຕບິດັ

ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ບ່ໍຜ່ານ) 

¨ ພບົ ການບ່ໍປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂ ຈໍານວນ …….. ເງ ື່ອນໄຂ (ດັ່ ງເອກະສານຄດັຕດິ) 

¨ ການສງັເກດການ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ເພື່ ອການປັບປຸງ ໃນຕ່ໍໜາ້ (ດັ່ ງເອກະສານຄດັຕດິ) 

ການຂໍຮບັເອາົບດົລາຍງານການລງົກວດກາ 

ຂາ້ພະເຈົາ້, ໃນນາມຕາງໜາ້ຂອງໂຮງແຮມ ຂໍຮບັເອາົບດົລາຍງານການລງົກວດກາທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ 

ເພື່ ອນໍາໄປປັບປຸງໃນຕ່ໍໜາ້. 

 

ຄໍາຄດິເຫນັເພີ່ ມເຕມີຕ່ໍບດົລາຍງານການລງົກວດກາ (ຖາ້ມ)ີ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ລາຍເຊນັຜູລ້ງົກວດກາ……………………….….. 

ຊື່ ແຈງ້(…………………..…………………….) 

ຕໍາແໜ່ງ……………………………………….. 

  ວນັທ…ີ……………………………………… 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຍ 

 
ແຜນການປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂຕາມບດົລາຍງານການລງົກວດກາ 

 

ຊື່ ໂຮງແຮມ……………………………..ມາດຕະຖານ…………………ວນັທີ່ ລງົກວດກາ…………... 

 

ລ/ດ ການປະຕບິດັທີ່ ບໍ່  

ສອດຄ່ອງກບັ 

ເງ ື່ອນໄຂ/ 

ການບໍ່ ປະຕບິດັ 

ຕາມເງ ື່ອນໄຂ 

ບນັຫາ ແຜນການ

ປັບປຸງ 

ວນັທີ່ ສໍາເລດັ ແຜນການ 

ປ້ອງກນັ 

ວນັທີ່ ສໍາເລດັ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ດ 

 
ບດົລາຍງານການລງົກວດກາ ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

 
ຊື່ ໂຮງແຮມ: ………………………………………………………………………………………. 

1. ຊື່ ຜູສ້ະໝກັ: ………………………………………………………………………………… 

2. ທີ່ ຢູ່ສໍານກັງານໃຫຍ່: ………………………………………………………………………….. 

ເບໂີທລະສບັ: ……………………… ເບແີຟ໋ກ: ………………………….. 

3. ທີ່ ຢູ່ຂອງໂຮງແຮມ: …………………………………………………………………………… 

ເບໂີທລະສບັ: ……………………… ເບແີຟ໋ກ: ………………………….. 

4. ຂອບເຂດການຢັງ້ຢືນໃຫລ້າງວນັ: ………………………………………………………………  

5. ວນັທີ່ ລງົກວດກາ: …………………………………………………………………………..... 

6. ປະເພດຂອງການລງົກວດກາ: …………………………………………………………………. 

7. ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງໂຮງແຮມ: 1)………………………………ຕໍາແໜ່ງ…………………………… 

2) ……………………………ຕໍາແໜ່ງ………………………….. 

8. ທມີງານທີ່ ລງົກວດກາ:  1)……………………………...ຕໍາແໜ່ງ………………………… 

   2) …………………………….ຕໍາແໜ່ງ………………………… 

9. ຂອບເຂດການລງົກວດກາ: …………………………………………………………………..... 

10. ໃບຢັງ້ຢືນໂຕເກົ່ າ ເລກທ:ີ ………………................... ວນັໝດົອາຍຸ: ……………...………… 

11. ການປ່ຽນແປງພາຍໃນໂຮງແຮມ ທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ (ກະລຸນາລະບຸ ຢ່າງ

ຈະແຈງ້) 

1)……………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………… 

ສະຫລຸບຜນົຂອງການລງົກວດກາ 

12. ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍໃບຢັງ້ຢືນ ແລະ ການສະແດງປ້າຍມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

 � ບໍ່ ໄດນ້ໍາໃຊ ້

 � ການນໍາໃຊປ້້າຍມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ເຊັ່ ນ: 

  � ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການຂອງກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ  

  ອາຊຽນ ທີ່ ປະກາດໃຊ.້ 

� ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການຂອງກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ  

   ອາຊຽນ (QTWG) ປະກາດໃຊ.້ 

 

13. ສະຫລຸບຜນົຄະແນນຂອງແຕ່ລະເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 
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ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ຄະແນນ

ລວມ 

ຄະແນນ

ສະເລ່ຍ 60% 

ຄະແນນ 

ຕວົຈງິ 

ເປີເຊນັຂອງ 

ຄະແນນຕວົ

ຈງິ 

1. ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງານ

ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຮງແຮມ  

11 

 

7 

 

  

2. ການນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ  

 

5 

 

3 

 

  

3. ການຮ່ວມມກືບັຊຸມຊນົ ແລະ ອງົການ

ປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ  

 

9 6 

  

4. ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ  

 

3 

 

2 

 

  

5. ການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ (ສິ່ ງເສດເຫຼອື) 7 

 

5 

 

  

6. ການນໍາໃຊພ້ະລງັງານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ  6 

 

4 

 

  

7. ການນໍາໃຊນ້ໍາ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຂອງນໍາ້  

12 

 

7 

 

  

8. ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ (ຢູ່

ພາຍໃນ ແລະ ນອກອາຄານ)  

4 

 

3 

 

  

9. ການຄວບຄຸມມນົລະພດິທາງສຽງ  2 

 

2 

 

  

10. ການບໍາບດັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນໍາ້ເປື້ອນ 10 

 

6 

 

  

11. ການກໍາຈດັການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມສີານ

ເຄມ ີແລະ ວດັຖຸທີ່ ເປັນພດິ  

11 

 

7 

 

  

 

ຄະແນນລວມ 

 

80 

  

  

 

14. ສະຫລຸບຜນົຄະແນນຂອງການລງົກວດກາ: 

 ຄະແນນລວມທງັໝດົ ແລະ ລະດບັຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ= …….. ຄະແນນ, ຊຶ່ ງຄດິໄລ່ເປັນ ເປີເຊນັ

ແມ່ນ ……..% 

� ຜ່ານ, ເນື່ ອງຈາກຄະແນນຂອງແຕ່ລະເງ ື່ອນໄຂຫຼກັແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 60% ແລະ ຄະແນນລວມທງັໝດົ ແມ່ນຫຼາຍ

ກວ່າ 60%. ໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກເງ ື່ອນໄຂແມ່ນ ຜ່ານ. 
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� ບໍ່ ຜ່ານ, ເນື່ ອງຈາກຄະແນນຂອງແຕ່ລະເງ ື່ອນໄຂຫຼກັແມ່ນຕ່ໍາກວ່າ 60%, ແຕ່ຄະແນນລວມທງັ ໝດົແມ່ນຫຼາຍ

ກວ່າ 60%. 

� ບໍ່ ຜ່ານ, ເນື່ ອງຈາກຄະແນນຂອງແຕ່ລະເງ ື່ອນໄຂຫຼກັແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 60%, ແຕ່ຄະແນນລວມທງັ ໝດົແມ່ນໜ້

ອຍກວ່າ 60%. 

� ບໍ່ ຜ່ານ, ເນື່ ອງຈາກຄະແນນຂອງແຕ່ລະເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແມ່ນ 0. 

15. ການແນະນໍາເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັການຢັງ້ຢືນໃຫລ້າງວນັ/ການຮກັສາລະດບັມາດຕະຖານ. 

 ບດົລາຍງານນີຈ້ະໄດສ້ົ່ ງໄປຫາອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ເພື່ ອພຈິາລະນາໃນເບືອ້ງຕົນ້ ກ່ອນຈະ

ນໍາສະເໜຫີາກອງປະຊຸມວຊິາການດາ້ນມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) 

� ສໍາລບັການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ. ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຈະມຜີນົບງັຄບັໃຊເ້ລີ່ ມຈາກ ວນັທີ່  ທີ່ ໜ່ວຍ

ງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ຮບັຮອງ ແລະ ມອີາຍຸນໍາໃຊໄ້ດ ້3 ປີ. 

� ສໍາລບັການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຄນືໃໝ່. ຈະຕ່ໍອາຍຸການນໍາໃຊໃ້ບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ໃຫອ້ກີ 3 ປີ ຈາກ

ໃບຢັງ້ຢືນຕວົເກົ່ າ. 

� ສໍາລບັການພຈິາລະນາ ແລະ ການຮກັສາລະດບັມາດຕະຖານ. 

 

 

ລາຍເຊນັຫວົໜາ້ທມີງານລງົກວດກາ ………………….. 

 

ຊື່ ແຈງ້ (……………………………………………...) 

 

ລງົວນັທ…ີ……………………………………………  
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ພາບປະກອບຂອງການລງົປະເມນີມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ 

 

ພາບປະກອບ 

1. ນະໂຍບາຍ ແລະແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງານທາງດາ້ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຮງແຮມ 

 

 

2. ການນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ 

 

 

3. ການຮ່ວມມກືບັຊຸມຊນົ ແລະ ອງົການປົກຄອງ

ທອ້ງຖິ່ ນ 

 

4. ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ  

5. ການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ (ສິ່ ງເສດເຫຼອື)  

6.ການນໍາໃຊພ້ະລງັງານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ  

7. ການນໍາໃຊນ້ໍາ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຄຸນນະ 

ພາບຂອງນໍາ້ 

 

8. ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ (ຢູ່ພາຍໃນ 

ແລະນອກອາຄານ) 

 

9. ການຄວບຄຸມມນົລະພດິທາງສຽງ  

10. ການບໍາບດັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນໍາ້ເປື້ອນ  

11. ການກໍາຈດັ ການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ ທີ່ ມສີານເຄມ ີ

ແລະ ວດັຖຸທີ່ ເປັນພດິ 
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ຄະນະຮບັຜດິຊອບຈດັພມິ 

 

 
ຊີນໍ້າລວມ   : ທ່ານ ບຸນມາ ເພດັສາວງົ  ຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. 

: ທ່ານ ທະວເີພດັ ອຸລາ  ຮອງຫວົໜາ້ກມົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ຜູຈ້ດັການໂຄງ 

ການພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານເພື່ ອສົ່ ງເສມີການທ່ອງ 

ທ່ຽວ. 

: ທ່ານ ໄຊສມົບດັ ບຸນນະຜນົ ຮອງຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ.  

 

ກວດແກ ້ແລະ ຮຽບຮຽງ  : ທ່ານ ບຸນມາ ເພດັສາວງົ  ຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. 

: ທ່ານ ທະວເີພດັ ອຸລາ  ຮອງຫວົໜາ້ກມົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ຜູຈ້ດັການ 

ໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານເພື່ ອສົ່ ງເສມີ 

ການທ່ອງທ່ຽວ.  

: ທ່ານ ວລິະ ຈນັທະວງົ  ຊ່ຽວຊານໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານເພື່ ອສົ່ ງເສມີ 

ການທ່ອງທ່ຽວ. 

 

ແປໂດຍ  : ທ່ານ ນາງ ອາລຸນນ ີປັນຍາສດິ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ  

ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ, ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. 

: ທ່ານ ບຸນເສດີ ໄຊຍະແສງ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງທຸລະກດິການພກັແຮມ,  

 ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. 

 

ອອກແບບ ແລະ ຈດັໜາ້ : ທ່ານ ລທິພິນົ ພນັທະມາລ ີວຊິາການພະແນກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ  

       ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ, ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. 
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ແປ ແລະ ຈດັພມິໂດຍ: ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 
ສະໜບັສະໜນູໂດຍ  : ໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານເພື່ ອສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ ໄລຍະ 2  

 
 (Second GMS Tourism Infrastructure for Inclusive Growth Project-TIIG 2/ADB). 

 




