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ຄໍານໍາ 
 

ຈດຸປະສງົຂອງການແປ ແລະ ຮ່າງມາດຕະຖານສະບບັນີ ້ ແມ່ນເພື່ ອພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ, ແທດເໝາະກບັສະພາບການເຕບີໃຫຍ່ຂອງການບໍລກິານສະ

ປາທີ່ ເກດີຂຶນ້ທົ່ ວໂລກ ເວົາ້ລວມ, ເວົາ້ສະເພາະແມ່ນຢູ່ບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ. ຊຶ່ ງທຸລະກດິການບໍລກິານ 

ສະປານີ ້ໄດນ້ໍາເອາົວທິກີານບໍາບດັດູແລສຸຂະພາບແບບດັງ້ເດມີ ມາສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົໃນອາຊຽນ. 

ອາຊຽນ ຈຶ່ ງມຄີວາມຈໍາເປັນຕອ້ງສາ້ງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນຂຶນ້ ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນຍຸດທະ

ສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ASEAN Tourism Strategic Plan - ATSP) 2011-2015 ທີ່ ບນັດາ 

ລດັຖະມນົຕທ່ີອງທ່ຽວຂອງປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນໄດຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັ. ມາດຕະຖານນີ ້ ສອດຄ່ອງກບັມາດຕາ 

2.1.4 ຂອງແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນທີ່ ລະບຸວ່າ: “ໃຫມ້ກີານສາ້ງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາ

ອາຊຽນ ພອ້ມທງັຂະບວນການຢັງ້ຢືນໃຫລ້າງວນັ”. 

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ຈະຊ່ວຍເພີ່ ມຄຸນນະພາບຂອງຊບັພະຍາກອນມະນດຸໃນຂະ     

ແໜງການບໍລກິານສະປາ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງການບໍລກິານສະປາໃນອາຊຽນ ໃຫດ້ຍີິ່ ງຂຶນ້ໂດຍ

ໃຫມ້ຂີໍຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີງານຂອງການບລໍກິານສະປາ ໃນປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນທງັໝດົ. 

ມາດຕະຖານນີຈ້ະເປັນຕວົກໍານດົລະດບັມາດຕະຖານວຊິາຊບີ ຂອງທຸລະກດິສະປາ ເຊັ່ ນ: ສະຖານທີ່ ຕັງ້, ການ

ບໍລກິານ, ບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນຮບັໃຊ,້ ການຈດັການ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທງັໝດົຈະຊ່ວຍໃຫຜູ້ປ້ະກອບ

ການ ແລະ ລູກຄາ້ໃນທຸລະກດິສະປາ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການດໍາເນນີທຸລະກດິໃນວຊິາຊບີສະປາໃນແນວ 

ທາງດຽວກນັ. ພອ້ມນັນ້, ກ່ໍຍງັເປັນຜນົປະໂຫຍດໃນການດູແລສະຫວດັດພີາບຂອງຜູໃ້ຊບ້ໍລກິານ. 
 

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ມາຍງັໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານເພື່ ອສົ່ ງເສມີການທ່ອງ 

ທ່ຽວ ທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜູນທາງດາ້ນງບົປະມານໃນການແປ ແລະ ຈດັພມິປຶ້ມມາດຕະຖານການບໍລກິານ 

ສະປາອາຊຽນ ສະບບັພາສາລາວນີ ້ ຂຶນ້ມາ. ຫວງັເປັນຢ່າງຍິ່ ງວ່າ ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຈະເປັນທດິຊີນ້ໍາໃຫແ້ກ່ 

ຜູປ້ະກອບການທລູະກດິສະປາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການປັບປຸງ ແລະ 

ຍກົລະດບັຂອດການບໍລກິານຂອງຕນົໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານ ແລະ ສາ້ງຄວາມປະທບັໃຈໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ມາໃຊ ້

ບໍລກິານ. 

 

ຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 
 

 

I. ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາຂອງອາຊຽນ 
 

1. ຄວາມເປັນມາຂອງມາດຕະຖານ 

ວດັຖຸປະສງົຂອງມາດຕະຖານນີແ້ມ່ນ ເພື່ ອການສາ້ງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາຂອງສະມາ ຄມົບນັດາ

ປະ ເທດອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ (ASEAN) ພອ້ມທງັຂະບວນການຢັງ້ຢືນ ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍເພີ່ ມຄຸນນະພາບຂອງຊບັ

ພະ ຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງການບລໍກິານ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງອຸດສາຫະກໍາສະປາໃນອາຊຽນໃຫ້

ດຫີຍິ່ ງຂຶນ້ໂດຍໃຫມ້ຂີໍຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີງານຂອງອຸດສາຫະກໍາສະປາໃນປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ 

ທງັໝດົ. ມາດຕະຖານນີຈ້ະເປັນຕວົກໍານດົລະດບັມາດຕະຖານວຊິາຊບີ ຂອງທຸລະກດິສະປາໃນບນັຫາສະຖານທີ່ , 

ການບໍລກິານ, ບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນ, ການຈດັການ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທງັໝດົຈະຊ່ວຍໃຫຜູ້ປ້ະກອບການ 

ແລະ ລູກຄາ້ໃນທຸ ລະກດິສະປາ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການດໍາເນນີທຸລະກດິໃນວຊິາຊບີສະປາ ໃນແນວທາງອນັ

ດຽວກນັ. ພອ້ມນັນ້, ກ່ໍຍງັເປັນຜນົປະໂຫຍດໃນການດູແລສະຫວດັດພີາບຂອງລູກຄາ້ ແລະ ການໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົຕ່ໍມິ

ຕທິາງນະວດັຕະກໍາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 ການສາ້ງມາດຕະຖານບໍລກິານສະປາຂອງອາຊຽນ ຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫໝ້ັນ້ໃຈວ່າປະເທດຕ່າງໆ ຈະສາມາດປະ 

ຕບິດັຕາມແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ASEAN Tourism Strategic Plan - ATSP) 2011-

2015 ທີ່ ລດັຖະມນົຕກີານທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ຕກົລງົຢັງ້ຢືນນໍາໄປປະຕບິດັໃນປະເທດຂອງຕນົ. 

ມາດ ຕະຖານນີສ້ອດຄ່ອງກບັ ມາດຕາ 2.1.4 ຂອງແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ລະບຸວ່າ: “ໃຫມ້ກີານສາ້ງ

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາຂອງອາຊຽນພອ້ມທງັຂະບວນການຢັງ້ຢືນຂຶນ້”. 

 ການເຕຍີໃຫຍ່ຂອງອຸດສາຫະກໍາສະປາທີ່ ເກດີຂຶນ້ທົ່ ວໂລກມາພອ້ມກບັຄວາມຕອ້ງການໃນ ‘ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັທະວບີອາຊ’ີ ແລະ ການນໍາວທິກີານບໍາບດັດູແລສຸຂະພາບແບບດັງ້ເດມີ ມາສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ຈຶ່ ງມຄີວາມ 

ຈໍາເປັນທີ່ ຈະຕອ້ງສາ້ງມາດຕະຖານສະປາຂອງອາຊຽນຂຶນ້ ເພື່ ອໃຫເ້ປັນໄປຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານຂອງອາຊຽນ 

ໃນການເຄາົລບົຄວາມແຕກຕ່າງທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ມໍລະດກົເດມີຂອງປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ. 

 ປະເທດສະມາຊກິທງັ 10 ປະເທດຂອງອາຊປີະກອບດວ້ຍ ປະເທດບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ, ກໍາປູເຈຍ, ອນິໂດເນ

ເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ້, ຟິລບິປິນ, ສງິກະໂປ, ໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 
 

2. ພາກນໍາສະເໜ ີ

 ຕະຫຼອດເວລາໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາອຸດສາຫະກໍາສະປາ ໄດເ້ຕບີໃຫຍ່ ແລະ ພດັທະນາໄປ ຢ່າງວ່ອງໄວ, 

ອດັຕາການເຕບີໃຫຍ່ໃນບາງປະເທດສູງເຖງິປີລະ 20% ເຖງິວ່າຈະມຕີົນ້ກໍາເນດີມາຈາກການ ປົວພະຍາດ ແລະ ການ

ດູແລສຸຂະພາບແບບດັງ້ເດມີ ເຊິ່ ງໄດຖ່້າຍທອດກນັມາຈາກຄນົຮຸ່ນໜຶ່ ງໄປຍງັອກີຮຸ່ນໜຶ່ ງ. ອຸດສາຫະກໍາສະປາໄດກ້າຍ 

ເປັນເຄື່ ອງໝາຍສະແດງຄວາມແທຈ້ງິ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວໃນບນັດາປະເທດສະມາຊກິ

ອາຊຽນ. 

 ຄາດຄະເນວ່າໃນເຂດພາກພືນ້ອາຊ-ີປີຊຟິີກ ມສູີນບລໍກິານສະປາ ແລະ ນວດເພື່ ອສຸຂະພາບ ຫຼ ື ສູນນວດ 

ແຜນບູຮານຢູ່ເຖງິ 25,000 ແຫ່ງ1 ຫຼ ື 1 ໃນ 3 ຂອງຈໍານວນສູນບໍລກິານສະປາທງັໝດົທີ່ ມຢູ່ີທົ່ ວໂລກ. ປະເທດ

ສະມາຊກິອາຊຽນມທຸີລະກດິສະປາທີ່ ມຄຸີນນະພາບໃນລະດບັມອືາຊບີດພໍີຢູ່ເຖງິ 2,000 ແຫ່ງ2. ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, 

ໃນປະຈບຸນັຍງັບໍ່ ທນັມມີາດຕະຖານທີ່ ເປັນທີ່ ຍອມຮບັກນັທົ່ ວໄປກ່ຽວກບັສະປາແມ່ນຫຍງັ ຫຼ ືໃຫບ້ໍລກິານຄແືນວໃດ  

                                                             
1 ການປະຊຸມສຸດຍອດສະປາໂລກ 2007 
2 ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: Intelligent Spas, Global Spa Benchmark Program 2011, ຜນົການສກຶສາເບືອ້ງຕົນ້ 
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ເຊິ່ ງມສ່ີວນສໍາຄນັທີ່ ຈໍາກດັ ສກັກະຍະພາບຂອງອຸດສາຫະກໍາສະປາໃຫຈ້ະເຕບີໃຫຍ່ ແລະ ພດັທະນາຕ່ໍໄປ. 

 ການໃຫນ້ຍິາມຂອງຄໍາວ່າ ສະປາ  ແລະ ການສາ້ງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ເປັນໂອກາດໃນ

ການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ກງົກນັ ແລະ ກໍານດົມາດຕະຖານຂອງຄໍາວ່າ ສະປາ ຕາມນຍິາມ ທີ່ ໃຫໂ້ດຍຊຸມຊນົທຸລະກດິ 

ສະປາໃນອາຊຽນ ລວມທງັການກໍານດົມາດຕະຖານຂັນ້ຕ່ໍາ ທີ່ ສາມາດນໍາໄປໃຊ ້ໃນປະເທດສະມາຊກິທງັໝດົ. 

 ຫຼາຍປະເທດທົ່ ວໂລກກໍາລງັປະເຊນີໜາ້ກບັບນັຫາການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນຜູສູ້ງອາຍຸ ເຊິ່ ງ ເປັນບນັຫາທີ່

ພບົໄດໃ້ນປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນເຊັ່ ນກນັ. ການສົ່ ງເສມີການມຊີວີດິຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ ດຂີອງປະຊາກອນມຄີວາມສໍາ

ຄນັຫຼາຍຂຶນ້ ເພື່ ອເປັນການຫລຸດພາລະງບົປະມານດາ້ນສຸຂະພາບຂອງປະເທດ. ສະນັນ້, ສະປາຈຶ່ ງຈດັເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ

ຂອງແຜນການ ສົ່ ງເສມີຊວີດິຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ ດທີີ່ ໄດຜ້ນົ ແລະ ມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍໜອ້ຍ. ການສາ້ງມາດຕະຖານການບໍລກິານ 

ສະປາຂອງອາຊຽນ ຖວ່ືາເປັນເຄື່ ອງມໜືຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັການໃຫຄ້ວາມຮູ ້ແລະ ປົກປອ້ງຜູບ້ໍລໂິພກ ທີ່ ປາດຖະໜາຈະ

ມຊີວີດິຄວາມເປັນຢູ່ ທີ່ ດຜ່ີານການສະແຫວງຫາວທິກີານບໍາບດັດູແລສຸຂະພາບທງັໃນ ແບບດັງ້ເດມີ ແລະ ແຜນການ

ແພດແບບປະຈບຸນັ.  

 ຂະນະທີ່ ສະປາຫຼາຍແຫ່ງທົ່ ວໂລກກໍາລງັມຸ່ງໜາ້ມາທີ່ ທະວບີອາຊ ີເພື່ ອຫາແຮງບນັດານໃຈໃນການດໍາເນນີທຸລະ

ກດິ. ການບໍາບດັດູແລສຸຂະພາບແບບດັງ້ເດມີກໍາລງັຖກືນໍາໄປໃຊໃ້ນທາງທີ່ ຜດິ ຫຼສ່ືຽງກບັການສູນຫາຍໄປໂດຍສິນ້ເຊງິ, 

ເນື່ ອງຈາກຖກືນໍາໄປໃຊໃ້ນຮູບແບບທີ່ ແຕກຕ່າງໄປຈາກເດມີ ແລະ ນໍາໄປໃຊໃ້ນທາງທີ່ ຂາດຄວາມເຄາົລບົ ຫຼ ື ໃນຮູບ

ແບບທີ່ ເປັນໂທດ. ການປະຕບິດັເຊັ່ ນນີມ້ຕີດັທອນຄວາມໝັນ້ໃຈໃນວດັທະນະທໍາ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນທີີ່ ປະເທດ

ສາ້ງມາແຕ່ຍາວນານ, ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍການສົ່ ງເສມີການມສຸີຂະພາບທີ່ ດ ີ ເຊິ່ ງນອກຈາກຈະເຮດັໃຫຊ້ວີດິການເປັນ

ຢູ່ຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນໃຫດ້ຂີຶນ້, ຍງັລວມເຖງິຜູມ້າຢ້ຽມຢາມປະເທດເຫຼົ່ ານີອ້ກີດວ້ຍ. 

 ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ຕອ້ງໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົຕ່ໍວດັທະນະທໍາ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນໃີນການດູແລສຸຂະ 

ພາບຂອງອາຊຽນ ລວມທງັຕອ້ງໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົຕ່ໍການໃຫບ້ໍລກິານສະຖານທີ່ ໃຫບ້ໍລກິານ, ບຸກຄະລາກອນ, ຜະລດິ 

ຕະພນັ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອວຽກງານນີ ້ແລະ ຕອ້ງສະໜບັສະໜູນຫຼກັການຄາ້ຢ່າງເປັນທໍາ. 
 

3. ຂອບເຂດ 

 ມາດຕະຖານນີກ່້າວເຖງິອງົປະກອບພືນ້ຖານໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິສະປາ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບໃນລະດບັມອືາ 

ຊບີ ເຊິ່ ງໄດແ້ກ່: ສະຖານທີ່ ບໍລກິານ, ບຸກຄະລາກອນ, ຜະລດິຕະພນັ, ອຸປະກອນ, ການບໍລຫິານຈດັການ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ມາດຕະຖານນີຈ້ະບໍ່ ຄອບຄຸມເຖງິການຕດັສນິໃຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໃນວຊິາຊບີທາງການແພດ. 

 ຕາມມາດຕະຖານນີ ້ ສະປາ ໄດແ້ກ່ສະຖານບໍລກິານທີ່ ຈດັຕັງ້ຂຶນ້ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການມຊີວີດິຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ ດ.ີ 

ບໍລກິານຕົນ້ຕໍທີ່ ສະປາຈດັຫາໃຫປ້ະກອບມ:ີ ບໍລກິານນວດ ແລະ ການບໍາບດັດວ້ຍນໍາ້ ແຕ່ອາດໝາຍເຖງິການຮມົ 

(Sauna), ການອອກກໍາລງັກາຍ, ການບໍາບດັດູແລ ແລະ ການບໍາບດັດູແລ ດວ້ຍວທິກີານທາງໂພສະນາການ ແລະ 

ການໃຊສ້ະໝຸນໄພ. ໂປຣແກຣມຫຸຼດນໍາ້ໜກັດວ້ຍອາຫານ, ການຫຼີນ້ໂຢຄະ, ການຝຶກສະມາທ ິ ຫຼ ື ບລໍກິານທາງວຊິາ

ຊບີອື່ ນໆ ທີ່ ມຈີດຸມຸ່ງໝາຍເພື່ ອຟືນ້ຟູ ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ, ຈດິໃຈ ແລະ ຈດິວນິຍານ. ໃນຮາ້ນສະປາຈະມຂີໍຫ້າ້ມບໍ່ ໃຫ ້

ສູບຢາ ແລະ ບໍ່ ໃຫຂ້າຍເຄື່ ອງດື່ ມມນຶເມາົ. 
 

4. ຄໍາສບັ ແລະ ຄໍານຍິາມ 

  ໃນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນສະບບັນີ ້ກໍານດົຄາໍສບັ ແລະ ນຍິາມ ໃນຄວາມໝາຍຕ່ໍໄປນີ:້ 

4.1. ສະປາ 
 ສະຖານທີ່ ປະກອບການທີ່ ຈດັໃຫມ້ກີານບໍລກິານນວດ ແລະ ການບໍາບດັດວ້ຍນໍາ້ຢ່າງໜອ້ຍ ສອງຮອບຕາມທີ່  
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ກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານນີ ້ ເຊິ່ ງອາດລວມເຖງິການຮມົ (Sauna), ການຂດັຜວິ ແລະ ຫ່ໍຕວົ, ການບໍາບດັ

ດວ້ຍພະລງັງານ, ການອອກກໍາລງັກາຍ, ໂປຣແກຣມບໍາບດັດວ້ຍວທິກີານທາງໂພສະນາການ, ໂປຣແກຣມ

ຫຸຼດນໍາ້ ໜກັດວ້ຍອາຫານ, ການຫຼີນ້ໂຢຄະ, ການນັ່ ງສະມາທ,ິ ການບໍາບດັດູແລດວ້ຍສະໝຸນໄພ ຫຼ ື ການ

ບໍລກິານທາງວຊິາຊບີອື່ ນໆ ທີ່ ຈດັຫາໃຫເ້ພື່ ອ ລູກຄາ້ມຊີວີຄິວາມເປັນຢູ່ທີ່ ດ.ີ 

4.2. ປະເພດຂອງສະປາ 
4.2.1. ສະປາກາງເວນັ 

ໝາຍເຖງິ ສະຖານປະກອບການທີ່ ໃຫບ້ໍລກິານສະປາພຽງຢ່າງດຽວ ອາດຈະຕັງ້ຢູ່ໃນບາ້ນ, ໃນອາຄານ

ພານດິ, ສູນການຄາ້ ຫຼ ືສະໜາມບນິທີ່ ສາມາດໃຫບ້ໍລກິານລກູຄາ້ເປັນເວລາສັນ້ໆ ປະມານ 1-5 ຊົ່ ວໂມງ 

ບໍ່ ມບີໍລກິານທີ່ ພກັ. 

4.2.2. ສະໂມສອນສະປາ 
ໝາຍເຖງິ ສະຖານບລໍກິານສະປາໃນສະພາບແວດລອ້ມແບບສະໂມສອນທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍຄ່າສະໝກັເຂົາ້ເປັນ

ສະມາຊກິ ເຊິ່ ງມກັເນັນ້ໃສ່ການອອກກໍາລງັກາຍ ເພື່ ອໃຫຮ່້າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມພີືນ້ທີ່ ສໍາລບັໃຊຊ້ໍາ

ລະລາ້ງຮ່າງກາຍ. ອາດມກີານຝຶກໂຢຄະ ຫຼ ືການບໍາບດັດູແລແບບອື່ ນໆ ອກີ, ບໍ່ ມບີໍລກິານທີ່ ພກັ. 

4.2.3. ສະປາໃນໂຮງແຮມ/ຣສີອດ 

ໝາຍເຖງິ ການບໍລກິານສະປາໃນໂຮງແຮມ ຫຼ ື ຣສີອດທີ່ ມກີານນວດ, ການອອກກໍາລງັກາຍ, ການອບົ

ອາຍນໍາ້ ແລະ ການອບົຊາວນາ້ເປັນບໍລກິານຫຼກັ. ຜູໃ້ຊບ້ໍລກິານສ່ວນຫຼາຍ ເປັນແຂກທີ່ ພກັຢູ່ໂຮງແຮມ ຫຼ ື

ຣີສອດນັນ້. 

4.2.4. ສະປານໍາ້ແຮ່ ນໍາ້ພຸຮອ້ນ 

ໝາຍເຖງິ ການໃຫບ້ໍລກິານສະປາຕາມແຫ່ຼງນໍາ້ພຸຮອ້ນຕາມທໍາມະຊາດ ທີ່ ມະນຸດສາ້ງຂຶນ້ ຫຼ ືຕາມແຫ່ຼງນໍາ້

ແຮ່, ຜູໃ້ຊບ້ໍລກິານໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການໃຊນ້ໍາ້ເພື່ ອປ່ິນປົວພະຍາດ. 

4.2.5. ສະປາເທງິເຮອືສໍາລານ 

ໝາຍເຖງິ ສະຖານບລໍກິານສະປາທີ່ ຕັງ້ຢູ່ເທງິເຮອືສໍາລານ ເພື່ ອການບໍາບດັດູແລ ແລະ ບລໍກິານ ໃຫຜູ້ໃ້ຊ ້

ບໍລກິານມຄີວາມສຸກສະບາຍ, ໃຫກ້ານດູແລດາ້ນຄວາມງາມ ອາດຈະມກີານອອກກໍາລງັກາຍ ຫຼ ືມກີດິ 

ຈະກໍາເພື່ ອການໃຊຊ້ວີດິຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ ດຢ່ີາງອື່ ນອກີ. 

4.2.6. ສະປາສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ 

ໝາຍເຖງິ ສະຖານບລໍກິານສະປາທີ່ ໃຫບ້ໍລກິານດາ້ນສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ແລະ ປັບປຸງຮູບແບບການດໍາເນນີ

ຊວີດິ ທີ່ ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະໃຫລູ້ກຄາ້ ໃຫກ້ານບໍລກິານສະປາຊັນ້ດ,ີ ມກີານອອກກໍາລງັກາຍ, 

ໂປຣແກຣມໃຫຄ້ວາມຮູ ້ ແລະ ມບີໍລກິານທີ່ ພກັໃຫລູ້ກຄາ້, ມກີານບໍລກິານອາຫານເພື່ ອສຸຂະພາບ, 

ມາດຕະຖານສະບບັນີສ້ະເພາະສະປາສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ທີ່ ບໍ່ ມກີານບໍລກິານດາ້ນການແພດ. 

4.3. ການບໍາບດັດວ້ຍກິ່ ນ (Aromatherapy) 

ໝາຍເຖງິ ແມ່ນການບໍາບດັດູແລຮ່າງກາຍພາຍນອກ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມຜາສຸກພາຍໃນທີ່ ມກີິ່ ນເປັນອງົປະ 

ກອບຫຼກັໃນການສາ້ງຄວາມສມົດຸນໃຫລຸ້ກຄາ້, ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຮູສ້ກຶເປັນໜຸ່ມສາວໃໝ່, ຮູສ້ກຶຜ່ອນ 

ຄາຍທງັຮ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ. 

4.4. ລູກຄາ້ 

ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົທີ່ ຕອ້ງການໃຊ ້ຫຼ ືສະເໜຂີໍໃຊບ້ລໍກິານສະປາ. 

4.5. ສະຖານບໍລກິານ 
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ໝາຍເຖງິ ສະຖານທີ່ ສໍາລບັດໍາເນນີທຸລະກດິສະປາ ເຊິ່ ງບໍ່ ຈດັວ່າເປັນສະຖານພະຍາບານ ແລະ ສະຖານທີ່

ໃຫບ້ໍລກິານທາງການແພດຈຶ່ ງບໍ່ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍຄວບຄຸມສະຖານທີ່  ດັ່ ງກ່າວ. 

4.6. ການບໍາບດັດວ້ຍນໍາ້ (Hydrotherapy) 

ໝາຍເຖງິ ການບໍາລດັດູແລຮ່າງກາຍພາຍນອກ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມຜາສຸກພາຍໃນທີ່ ມນີໍາ້ເປັນອງົປະກອບຕົນ້ 

ຕໍໃນການສາ້ງຄວາມສມົດຸນໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້, ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມສດົຊື່ ນເປັນໜຸ່ມສາວໃໝ່, ຮູສ້ກຶຜ່ອນຄາຍ

ທງັຮ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ. 

4.7. ການນວດ 

ໝາຍເຖງິ ການບໍາບດັດູແລຮ່າງກາຍພາຍນອກ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມຜາສຸກພາຍໃນໃຫມ້ ື ແລະ ນິວ້ ຫຼສ່ືວນ

ອື່ ນຂອງແຂນ ແລະ ຂາປະກອບກບັເຕກັນກິການນວດ ເປັນອງົປະກອບຫຼກັການໃນ ການສາ້ງຄວາມສມົ

ດຸນໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້, ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຄດຶຄກັເປັນໜຸ່ມສາວໃໝ່, ຮູສ້ກຶຜ່ອນຄາຍທງັຮ່າງກາຍ ແລະຈດິໃຈ, 

ອາດໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນອື່ ນຮ່ວມນໍາ. 

4.8. ເຕກັນກິການນວດ 

ໝາຍເຖງິ ເຕກັນກິການນວດສບືຕ່ໍກນັມາຈາກຮຸ່ນຕ່ໍຮຸ່ນ ຜ່ານການບອກເລົ່ າ ຫຼ ືການຈດົບນັທກຶ ໂດຍມີ

ວດັຖຸປະສງົເພື່ ອສາ້ງສມົດຸນ ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຄດຶຄກັເປັນໜຸ່ມສາວໃໝ່, ຮູສ້ກຶຜ່ອນຄາຍທງັຮ່າງກາຍ 

ເພື່ ອໃຫມ້ສຸີຂະພາບ ແລະ ມຊີວີດິຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ ດຂີຶນ້. ເຕກັນກິທີ່ ໃຊຈ້ະລວມເຖງິ ແຕ່ບໍ່ ຈໍາກດັຢູ່

ສະເພາະການໃຊຝ້າມ ືນວດໝຸນດວ້ຍວງົກມົ, ລູບ, ບບີ, ດງຶ, ສັ່ ນ ແລະ ກດົຈດຸ.  

4.9. ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ໝາຍເຖງິ ທາດແຫຼວ ຫຼ ືຄຣີມທີ່ ແປຮູບ ຫຼ ືຜະລດິຈາກວດັສະດຸທໍາມະຊາດ ຫຼ ືນໍາຄຸນນະສມົບດັທີ່ ມປີະ 

ໂຫຍດຂອງພດື, ແຮ່ທາດ ແລະ ນໍາ້ມາໃຊເ້ພື່ ອມຊີວີດິຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ ດຂີຶນ້. 

4.10. ອາຫານແບບສະປາ (spa cuisine)  

ໝາຍເຖງິ ອາຫານທີ່ ມປີະໂຫຍດ ແລະ ລາຍການອາຫານທີ່ ມໄີຂມນັຕ່ໍາ, ມເືກອື ແລະ ນໍາ້ຕານໜອ້ຍ 

ໂດຍຄໍານງຶເຖງິການຮກັສາສຸຂະພາບເປັນຫຼກັ ຫຼອືາຫານທີ່ ກຽມໂດຍຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນການຈດັໂປຣແກຣມ

ຫຸຼດນໍາ້ໜກັໂດຍອາຫານ, ອາຫານແບບສະປາອາດໝາຍຄວາມເຖງິອາຫານ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຫຼກັການປຸງ

ແຕ່ງ ອາຫານ ທີ່ ບໍ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີອາການແພ ້(ມຄີອືາຫານທີ່ ປາສະຈາກທາດກຣູເຕນຫຼແືລກັໂຕດສ). 

4.11. ບໍລກິານສະປາ 

ໝາຍເຖງິ ການບໍລກິານທີ່ ສະຖານບໍລກິານສະປາ ຈດັໃຫລ້ກູຄາ້ເພື່ ອພດັທະນາຊວີດິຄວາມເປັນຢູ່ດຂີຶນ້

ເຊັ່ ນ: ການນວດ, ການບໍາບດັດວ້ຍນໍາ້, ການອບົອາຍນໍາ້, ການອອກກໍາລງັກາຍ, ການບໍາບດັດວ້ຍວທິີ

ການທາງໂພສະນາການ ແລະ ໂປຣແກຣມຫຸຼດນໍາ້ໜກັດວ້ຍອາຫານ, ການຫຼີນ້ໂຢຄະ, ການນັ່ ງສໍາມະທ,ິ 

ການບໍາບດັດວ້ຍສະໝຸນໄພ ຫຼ ືບລໍກິານທາງວຊິາຊບີອື່ ນໆ ທີ່ ມຈີດຸມຸ່ງໝາຍເພື່ ອຟືນ້ຟູສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ, 

ຈດິໃຈ ແລະ ຈດິວນິຍານ. 

4.12. ຜູຈ້ດັການສະປາ 

ໝາຍເຖງິ ບຸກຄະລາກອນມຄຸີນນະສມົບດັຄບົຖວ້ນ, ມປີະສບົການດາ້ນອຸດສາຫະກໍາການໃຫບ້ໍລກິານ  

ສະປາ ແລະ ມທີກັສະດາ້ນການບໍລຫິານຈດັການທີ່ ເໝາະສມົ. ຜ່ານການຝຶກຝົນ ແລະ ມໜີງັສຢັືງ້ຢືນ

ຄວາມສາມາດໃນອຸດສາຫະກໍາສະປາ ທີ່ ມບີດົບາດຕົນ້ຕໍໃນການບໍລຫິານປະຈໍາວນັຂອງທຸລະກດິສະປາ. 

4.13. ຄູຝຶກ 

ໝາຍເຖງິ ຜູທ້ີ່ ຝຶກຝົນພະນກັງານໃນສະຖານການບລໍກິານສະປາ ທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ຕົນ້ຕໍໃນການໃຫກ້ານບໍລ ິ 



10 
 
 

 

ການນວດ ຫຼ ື ການປະກອບການສະປາແບບອື່ ນໆ. ຜູຝຶ້ກຄນົອື່ ນຕອ້ງມຄຸີນນະສມົບດັຄບົຖວ້ນ ຫຼ ື ໄດ ້

ຮບັໜງັສຢັືງ້ຢືນ ຄວາມສາມາດດາ້ນເຕກັນກິ ຫຼດືາ້ນບໍລກິານສະປາສະໜອງ ການຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຜູອ້ ື່ ນ 

ຫຼ ືອາດຝຶກພະນກັງານໃນການໃຫບ້ໍລກິານທົ່ ວໄປ ຫຼ ືຝຶກທກັສະອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕາມມາດຕະຖານທີ່ ຜູ ້

ບໍລຫິານສູງສຸດກໍານດົ. 

4.14. ຜູສ້ະໜອງການບໍາບດັດູແລ 

ໝາຍເຖງິ ພະນກັງານທີ່ ຜ່ານການຝຶກ ແລະ ມໜີງັສຢັືງ້ຢືນໃນອຸດສາຫະກໍາສະປາທີ່ ໃຫກ້ານບໍາບດັດູແລ 

ແບບສະປາ ຫຼ ືໃຫບ້ລໍກິານແກ່ລູກຄາ້. 

4.15. ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດ 

ໝາຍເຖງິ ເຈ ົາ້ຂອງສະຖານບໍລກິານ ຫຼ ືຕວົແທນທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ບໍລຫິານຈດັການ ແລະ ຮບັຜດິຊອບ ທຸລະ

ກດິທງັໝດົ. 

4.16. ການນວດແບບດັງ້ເດມີ 

ໝາຍເຖິງິ ການບໍາບດັດູແລໂດຍການນວດທີ່ ເປັນມລໍະດກົຕກົທອດມາດຈາກຄນົຮຸ່ນກ່ອນ ເປັນຄວາມ 

ເຊື່ ອຂອງຄນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຫຼ ື ຄນົພືນ້ເມອືງວ່າມປີະໂຫຍດຕ່ໍສຸຂະພາບ ເຊິ່ ງອາດຈະມ ີ ຫຼ ື ບໍ່ ມຂີໍມ້ນູທາງ

ວທິະຍາສາດມາຮອງຮບັກ່ໍໄດເ້ຊັ່ ນ: ການແນດແຜນໄທ. 

4.17. ການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີ ແລະ ແບບທີ່ ມຢູ່ີໃນວດັທະນະທໍາ 

ໝາຍເຖິງິ ການບໍາບດັດູແລໃນຮູບແບບທີ່ ບໍ່ ມກີານນວດແບບດັງ້ເດມີເປັນອງົປະກອບຕົນ້ຕໍ ເຊິ່ ງອາດຈະ

ມ ີ ຫຼ ື ບໍ່ ມຂີໍມ້ນູທາງວທິະຍາສາດມາຮອງຮບັຄວາມເຊື່ ອຂອງຄນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຫຼ ື ຄນົພືນ້ເມອືງວ່າມປີະ 

ໂຫຍດຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ຕອ້ງເປັນການບໍາບດັທີ່ ເປັນມໍລະດກົຕກົທອດມາຈາກຄນົຮຸ່ນກ່ອນເຊັ່ ນ: ການ 

ບໍາບດັດວ້ຍການໃຊສ້ະໝຸນໄພທາຕວົຂອງຊາວຊວາ (Lulu) ການບໍາບດັດວ້ຍການອບົອາຍນໍາ້ຕາມແບບ

ຂອງ ຟິລບິປິນ (Suob) ແລະ ການບໍາບດັດວ້ຍການໃຊຫ້ນີຮອ້ນປະຄບົຕາມຮ່າງກາຍ ຮ່ວມກບັການ

ນວດຂອງຊາວມາເລເຊຍ (Bertungku). 

4.18. ການບໍາບດັດູແລ 

ໝາຍເຖິງິ ການປະຕບິດັ ຫຼ ື ການໃຫບ້ໍລກິານຢ່າງມອີາຊບີທີ່ ຜູໃ້ຫກ້ານບໍາບດັດູແລໃຊ ້ ເພື່ ອໃຫລູ້ກຄາ້ມີ

ຊວີດິຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ ດ.ີ 

4.19. ສຸຂະພາບ 

ໝາຍເຖິງິ ຄວາມຜາສຸກ, ສະພາບຄວາມສມົດນູຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ. 
 

5. ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

5.1. ສະຖານທີ່  
5.1.1. ທີ່ ຕັງ້ 

5.1.1.1. ສະປາຕອ້ງຕັງ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ເຂົາ້ເຖງິໄດສ້ະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ຕ່ໍສຸຂະພາບ. 

5.1.1.2. ໃນກໍລະນທີີ່ ສະປາຕັງ້ຢູ່ໃນຕວົອາຄານດຽວກນັກບັທຸລະກດິປະເພດອື່ ນໆ. ສະຖານທີ່ ຕັງ້ ສະປາຕອ້ງມີ

ຂອບເຂດທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ກດິຈະກໍາຂອງທຸລະກດິອື່ ນຕອ້ງບໍ່ ເຂົາ້ມາຫຍຸງ້ກ່ຽວ ການບລໍກິານສະປາ. 

5.1.1.3. ພືນ້ທີ່ ບໍລກິານ - ໃນກໍລະນທີີ່ ສະປາໃຫບ້ໍລກິານທີ່ ຫຼາກຫຼາຍໃນສະຖານທີ່ ແຫ່ງດຽວກນັ ຕອ້ງແຍກພືນ້ທີ່

ບໍລກິານແຕ່ລະປະເພດອອກຈາກກນັຢ່າງຊດັເຈນ ແລະ ຕອ້ງມພີືນ້ທີ່ ບໍລກິານທີ່ ເໝາະສມົກບັປະເພດ 

ຂອງບໍລກິານນັນ້ໆ. 
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5.1.1.4. ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງມຮູີບແບບສອດຄ່ອງກບັອາຄານທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ອຸດສາຫະກໍາສະປາ. 

5.1.2. ການຮບັຮອງລູກຄາ້ 
5.1.2.1 ພືນ້ທີ່ ຮບັຮອງລູກຄາ້ຕອ້ງຢູ່ແຍກອອກຈາກພືນ້ທີ່ ບລໍກິານຢ່າງຊດັເຈນ. 

5.1.2.2 ພືນ້ທີ່ ຮບັຮອງລູກຄາ້ຕອ້ງມຈີໍານວນຕັ່ ງນັ່ ງພຽງພໍກບັລູກຄາ້ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ມຜູີມ້າໃຊບ້ໍລກິານຫຼາຍທີ່ ສຸດ. 

5.1.3. ພືນ້ທີ່ ໃຫບ້ໍລກິານ 

ຕອ້ງເປັນພືນ້ທີ່ ທີ່ ໃຫຄ້ວາມເປັນສ່ວນຕວົແກ່ລູກຄາ້ໃນລະດບັທີ່ ເໝາະສມົ ແຕ່ຕອ້ງບໍ່ ໃຫຢູ່້ໃນທີ່ ລບັຕາ

ຄນົ ຫຼ ືມປີະຕູທີ່ ສາມາດລ໋ອກໄດ.້ 

5.1.4. ຄວາມສະອາດ 

ພືນ້ທີ່ ທັງ້ໝດົຂອງສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາຕອ້ງໄດຮ້ບັການດແູລໃຫສ້ະອາດ, ຖກືສຸຂະລກັສະນະ ແລະ 

ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາທັງ້ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ບໍ່ ວ່າຈະເປັນພືນ້ທີ່ ສໍາລບັພະນກັ 

ງານ ຫຼ ືສໍາລບັລູກຄາ້. 

5.1.5. ການກ່ໍສາ້ງ 
ອາຄານທີ່ ສະປາຕັງ້ຢູ່ຕອ້ງກ່ໍສາ້ງດວ້ຍວດັສະດຸທີ່ ແຂງແຮງ, ທນົທານ ແລະ ຕອ້ງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ຖກືສຸຂະ

ລກັສະນະ ຫຼ ືບໍ່ ເຊື່ ອມໂຊມ. 

5.1.6. ພືນ້ທີ່ ສ່ວນທີ່ ປຽກ 

ພືນ້ທີ່ ສ່ວນທີ່ ປຽກທີ່ ມກີານໃຊນ້ໍາ້ ສໍາລບັການໃຫບ້ໍລກິານຄວນເຮດັຈາກວດັສະດຸກນັມື່ ນລົມ້ ແລະ ທໍາ 

ຄວາມສະອາດໄດງ່້າຍດາຍ. 

5.1.7. ຄວາມປອດໄພ 

ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງມປີ້າຍບອກຢ່າງຊດັເຈນ, ມຜີງັອາຄານ, ມທີາງອອກສຸກເສນີ, ລະບບົໄຟສໍາ

ຮອງສຸກເສນີ, ອຸປະກອນກວດຈບັຄວນັ, ອຸປະກອນດບັເພງີ ແລະ ສນັຍານ ເຕອືນອກັຄໄີພ. 

5.1.8. ແສງສະຫວ່າງ 
     ພືນ້ທີ່ ທຸກແຫ່ງຂອງສະຖານບລໍກິານສະປາຕອ້ງມແີສງສະຫວ່າງທີ່ ເໝາະສມົ. 

5.1.9. ການລະບາຍອາກາດ 

     ພືນ້ທີ່ ໃຫບ້ໍລກິານສະປາຕອ້ງມກີານລະບາຍອາກາດທີ່ ດ.ີ 

5.1.10. ການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ (ສິ່ ງເສດເຫຼອື) 

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາຕອ້ງຕດິຕັງ້ລະບບົຈດັການສິ່ ງເສດເຫຼອື, ມກີານຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ (ສິ່ ງເສດເຫຼອື) 

ແລະ ນໍາ້ເປື້ອນທີ່ ໃຊແ້ລວ້ຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມສຸຂະນາໄມ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ. 

5.1.11. ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລບັລູກຄາ້ 
ຕອ້ງມຫີອ້ງນໍາ້, ຫອ້ງສຸຂາ, ອ່າງລາ້ງມທືີ່ ສະອາດ, ມຈີໍານວນພຽງພໍ. ຫາກມຫີອ້ງປ່ຽນເຄື່ ອງໃຫລຸ້ກຄາ້

ຕອ້ງແຍກຫອ້ງສໍາລບັຜູຊ້າຍ ແລະ ຜູຍ້ງິ. 

5.1.12. ການຕບົແຕ່ງ 
ຕບົແຕ່ງສະຖານທີ່ ຢ່າງເໝາະສມົ, ບໍ່ ໃຊຮູ້ບແບບທີ່ ສາ້ງຄວາມຂຸ່ນເຄອືງ ຫຼ ືຝ່າຝືນຮດີຄອງປະເພນທີາງສງັ 

ຄມົ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ສນິລະທໍາອນັດຂີອງພືນ້ທີ່ ນັນ້. 

5.1.13. ດນົຕ ີ



12 
 
 

 

ຫາກມກີານຫຼີນ້ດນົຕ,ີ ສຽງຂອງດນົຕຕີອ້ງຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ບໍ່ ດງັເກນີໄປຈນົລບົກວນຜູອ້ື່ ນ, ຄວນເບິ່ ງຕາມ

ຄວາມເໝາະສມົກບັການໃຊສ້ອຍພືນ້ທີ່ ບລໍກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

5.1.14. ເຄື່ ອງເຟີນເິຈ ີ

ເຄື່ ອງເຟີນເິຈທີີ່ ນໍາມາໃຫລູ້ກຄາ້ໃຊຕ້ອ້ງສາ້ງຂຶນ້ຢ່າງເປັນມອືາຊບີ, ໃຫຄ້ວາມສະບາຍໃຫແ້ກ່ຜູໃ້ຊ,້ ໃຊ ້

ງານໄດເ້ໝາະສມົ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບດ.ີ 

5.1.15. ການເຂົາ້ເຖງິ 
     ຜູສູ້ງອາຍຸ ແລະ ຜູພ້ກິານທາງກາຍຍະພາບສາມາດເຂົາ້ເຖງິສະຖານບໍລກິານສະປາໄດ ້ໂດຍສະດວກດ.ີ 

5.1.16. ພືນ້ທີ່ ສໍານກັງານດາ້ນຫລງັ 
ສະຖານທີ່ ບໍລກິານຕອ້ງມພີືນ້ທີ່ ສໍານກັງານດາ້ນຫຼງັທີ່ ເໝາະສມົ ສໍາລບັໃຫພ້ະນກັງານສາມາດ ໃຫບ້ໍລກິານ

ສະປາໄດຢ່້າງມຄຸີນນະພາບ. ພືນ້ທີ່ ນີໝ້າຍຄວາມວ່າລວມເອາົແຕ່ບໍ່ ຈໍາກດັຢູ່ ສະເພາະບໍລເິວນທີ່ ຈດັໄວໃ້ຫ້

ພະນກັງານ, ພືນ້ທີ່ ຈດັເກບັອາຫານນອ້ຍໆ ແລະ ພືນ້ທີ່ ສໍາລບັ ຝ່າຍບໍລຫິານຈດັການ. 

5.2. ການບໍລກິານ 

5.2.1. ເວລາດໍາເນນີງານ 

ໃຫບ້ໍລກິານສະປາສະເພາະໃນເວລາເຮດັວຽກ ແລະ ໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາເທົ່ ານັນ້ ໂດຍຕອ້ງ

ເປັນໄປຕາມລະບຽບໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. 

5.2.2. ການໃຫຄ້ໍາປຶກສາ 

ກ່ອນເຂົາ້ຮບັບລໍກິານສະປາ, ລູກຄາ້ຕອ້ງພບົຜູບ້ໍລຫິານສະປາ ຫຼ ືຜູຈ້ດັການສະປາ ຫຼ ືຜູມ້ຄີວາມສາ  

ມາດໃນແບບວຊິາຊບີໃນອຸດສາຫະກໍາສະປາ ທີ່ ຜ່ານການຝຶກອບົຮມົແລວ້ ເພື່ ອຮບັຄໍາປຶກສາກ່ຽວ

ກບັບໍລກິານ ເຊິ່ ງອາດຍກົເວັນ້ໄດໃ້ນກໍລະນຂີອງລູກຄາ້ທີ່ ເຄຍີ ເຂົາ້ຮບັບໍລກິານຢ່າງດຽວກນັມາກ່ອນ

ແລວ້ຕອ້ງແຈງ້ໃຫລູ້ກຄາ້ຊາບເຖງິການບໍາບດັດູແລ ທີ່ ຕອ້ງການໃຊບ້ໍລກິານ, ເຕກັນກິທີ່ ໃຊ ້ ແລະ 

ຕອ້ງໃຫລູ້ກຄາ້ຕກົລງົວ່າຈະໃຊເ້ຕກັນກິໃດ, ພອ້ມທງັໃຫຄ້ໍາປຶກສາຫຼງັຈາກຮບັບລໍກິານແລວ້. 

5.2.3. ລາຍການອາຫານ 

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາຕອ້ງສະແດງລາຍການອາຫານບລໍກິານສະປາທີ່ ມຢ່ີາງຊດັເຈນ, ມລີາຍລະ 

ອຽດກ່ຽວກບັລາຄາ ແລະ ຄ່າບລໍກິານອື່ ນໆທີ່ ອາດຮຽກເກບັເພີ່ ມເຕມີຈາກລູກຄາ້ໄດ ້ລວມທງັໄລຍະ

ເວລາທີ່ ໃຊໃ້ນການບໍາບດັດູແລ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງສະປາໃນເລື່ ອງການຍກົເລກີລາຍການອາຫານ. 

5.2.4. ລະບຽບການໃຫບ້ໍລກິານ 

ການບໍາບດັດູແລ ແລະ ໃຫບ້ໍລກິານທຸກຢ່າງຈະຕອ້ງເປັນໄປຕາມລະບຽບການໃຫບ້ໍລກິານຕາມມາດ 

ຕະຖານທີ່ ທງັສອງຝ່າຍຍອມຮບັ. 

5.2.5. ລະບຽບສໍາລບັການບລໍກິານໃໝ່ 

ລະບຽບການບລໍກິານໃໝ່ ທີ່ ສະເໜໃີຫສ້ະຖານບໍລກິານສະປາ ພຈິາລະນາຕອ້ງໄດຮ້ບັການອອກ

ແບບ ແລະ ໃຫບ້ໍລກິານຢ່າງມຄຸີນນະພາບເປັນມອືາຊບີໃນລະດບັທີ່ ກໍານດົ ແລະ ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັ

ເອກະສານລະບຽບທີ່ ບລໍສິດັສາ້ງໄວ.້ ຜູບ້ລໍຫິານລະດບັສູງຕອ້ງໃຫ ້ຄວາມເຫນັດກ່ີອນຈະນໍາເອາົການ

ບໍລກິານບໍາບດັ ຫຼ ືບໍລກິານໃໝ່ໄປໃຊກ້ບັລູກຄາ້. 

5.2.6. ບໍລກິານສະປາ 

5.2.6.1.  ການນວດ - ມບີລໍກິານນວດເພື່ ອໃຫຮ່້າງກາຍຜ່ອນຄາຍ ອາດມບີໍລກິານນວດເພີ່ ມເຕມີ ສໍາລບັ

ຮ່າງກາຍ, ໃບໜາ້ ຫຼ ືພືນ້ຕນີ ເພື່ ອປະໂຫຍດຕ່ໍສຸຂະພາບ.   
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5.2.6.2. ການໃຊນ້ໍາ້ເພື່ ອການບໍາບດັ - ການນວດສະປາຕອ້ງມກີານບໍາບດັດວ້ຍນໍາ້ເພື່ ອປະໂຫຍດດາ້ນ

ສຸຂະພາບຢ່າງໜອ້ຍສອງຮອບ. ຄໍາຈໍາກດັຄວາມຂອງການໃຊນ້ໍາ້ ເພື່ ອການບໍາບດັໄດແ້ກ່ການນໍາ 

ໃຊນ້ໍາທີ່ ເປັນນໍາຮອ້ນຫຼນືໍາ້ເຢັນ, ນໍາທໍາມະຊາດ, ນໍາ້ແຮ່ ຫຼ ືນໍາ້ທະເລມາໃຊໃ້ນຮູບແບບຕ່ໍໄປນີ:້ 

5.2.6.2.1. ການອາບນໍາ້ - ແຊ່ຮ່າງກາຍທງັໝດົ ຫຼ ືບາງສ່ວນໃຫຈ້ມົລງົໃນສານລະລາຍທີ່ ມສ່ີວນ

ປະສມົຂອງສະໝຸນໄພ, ສານມກີິ່ ນຫອມ, ແຮ່ທາດ, ຂີຕ້ມົ ຫຼ ື ສທໍີາມະຊາດ 

(chromotherapy) ເພື່ ອໃຫປ້ະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າການທໍາຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ, 

ການອາບ ຫຼ ືແຊ່ນໍາ້, ໃນລກັສະນະນີອ້າດລວມເຖງິ ການສດີພົ່ ນດວ້ຍນໍາ້ ຫຼ ືພອ້ມກບັ

ອາກາດ. 

5.2.6.2.2. ການລອຍຕວົ - ລງົໄປແຊ່ນໍາ້ໃນທ່າຢືນໃນຫອ້ງ ຫຼ ືຖງັທີ່ ບນັຈນຸໍາ້ໄວ ້ໃນແນວຕັງ້ ເພື່ ອ

ໃຫລູ້ກຄາ້ຢືນລອຍຕວົຢູ່ໄດ ້ ໂດຍມເີປົ້າໝາຍເພື່ ອໃຫກ້ບັມາເປັນໜຸ່ມສາວອກີຄັງ້ ເຊິ່ ງ

ອາດຈະລວມ ຫຼ ືບໍ່ ລວມເຖງິການບໍ່ ໃຫມ້ສີຽງລອດ ເຂົາ້ມາຫຼມືດິຈນົເບິ່ ງບໍ່ ເຫນັກ່ໍໄດ.້ 

5.2.6.2.3. ການແຊ່ຕວົໃນສະ - ການຢືນໃນນໍາ້ທີ່ ມປີະລມິານຫຼາຍພໍທີ່ ຈະແຊ່ຈມົໄດ ້ໝດົໂຕ. 

5.2.6.2.4. ການແຊ່ໂຕໃນນໍາ້ - ການແຊ່ຮ່າງກາຍທັງ້ໂຕ ຫຼບືາງສ່ວນໃຫຈ້ມົໃນສານລະລາຍທີ່ ມີ

ສ່ວນປະສມົຂອງສະໝຸນໄພ, ສານມກີິ່ ນຫອມ, ແຮ່ທາດ, ຂີຕ້ມົ ຫຼ ືສ.ີ 

5.2.6.2.5. ການອາບນໍາ້ຝັກບວົເພື່ ອສຸຂະພາບ - ໃຊສ້າຍນໍາ້ທໍາມະຊາດ ຫຼ ື ນໍາ້ທີ່ ສດີເປັນຝອຍ 

ແລະ ສດີເປັນາຍຮວດລງົໄປເທງິຮ່າງກາຍໂດຍມເີປົ້າໝາຍ ເພື່ ອໃຫມ້ປີະສບົການທີ່ ດີ

ເພື່ ອການບໍາບດັ ໃຫຄ້ວາມຮູສ້ກຶທີ່ ດຢ່ີາງເປັນຮູບປະທໍາ. 

5.2.6.2.6. ການອາບນໍາ້ຝັກບວົ ເພື່ ອຊໍາລະລາ້ງທໍາຄວາມສະອາດພຽງຢ່າງດຽວ ບໍ່ ຖວ່ືາ ເປັນການ

ໃຊ ້ນໍາ້ເພື່ ອການບໍາບດັຕາມມາດຕະຖານນີ.້ 

5.2.6.2.7. ການບໍາບດັດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ - ການນໍາຄວາມຮອ້ນ ແລະ ຄວາມເຢັນມາປະຄບົ

ຮ່າງກາຍດວ້ຍມຫຼືອຸືປະກອນຕ່າງໆ ອາດປະຕບິດັຮ່ວມກນັກບັຜະລດິຕະພນັ/ການບໍາ

ບດັດວ້ຍສະໝຸນໄພ. 

2.6.2.7.1. ການອບົຊາວນາ້ - ຫອ້ງທີ່ ມຄີວາມຮອ້ນທີ່ ຈດັໄວສ້ໍາລບັໃຊຄ້ນົດຽວ ຫຼ ື

ຮ່ວມກນັຫຼາຍຄນົທີ່ ລູກຄາ້ໃຊນ້ັ່ ງ, ນອນ ຫຼ ື ຍນືໂດຍມເີປົ້າໝາຍ ເພື່ ອການບໍາບດັ

ຮກັສາປ່ິນປົວ. 

2.6.2.7.2. ການອບົອາຍນໍາ້ - ພືນ້ທີ່ ຈດັໄວສ້ໍາລບັໃຊຄ້ນົດຽວຫຼໃືຊຮ່້ວມກນັຫຼາຍ

ຄນົທີ່ ບນັຈອຸາຍນໍາ້ຮອ້ນທີ່ ລູກຄາ້ໃຊນ້ັ່ ງ, ນອນ ຫຼ ື ຍນືໂດຍມເີປົ້າໝາຍ ເພື່ ອການບໍາ

ບດັຮກັສາປ່ິນປົວ. 

5.2.6.3. ການຂດັ ແລະ ພນັຫ່ໍຮ່າງກາຍ - ອາດນໍາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຊັ່ ນ: ສະໝຸນໄພ, ອາຫານ, 

ແຮ່ທາດ ຫຼ ື ຂີຕ້ມົມາໃຊເ້ພື່ ອຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍ, ບໍາລຸງຄວາມງາມ, ກໍາຈດັສານພດິ ຫຼ ື ເພື່ ອ

ປະໂຫຍດອື່ ນ. 

5.2.6.4. ການອອກກໍາລງັກາຍ - ການເຄື່ ອນໄຫວຮ່າງກາຍດວ້ຍຕວົເອງຫຼດືວ້ຍອຸປະກອນ ຕ່າງໆເພື່ ຶອຶປະ 

ໂຫຍດໃນການດູແລ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ. 

5.2.6.5. ພະລງັທໍາມະຊາດບໍາບດັ - ການຄວບຄຸມ ຫຼ ື ປົດປ່ອຍພະລງັ ຫຼ ື ກະແສພະລງັງານໃນຮ່າງກາຍ 

ແລະ ຈດິໃຈຂຶນ້ຢູ່ກບັການຍອມຮບັວ່າເປັນໄປໄດຕ້າມຄວາມເຊື່ ອດັງ້ເດມີ ແລະ ຕາມເຫດຜນົ

ທາງວທິະຍາສາດ. 
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5.2.6.6. ໂປຣແກຣມບໍາບດັດວ້ຍວທິທີາງໂພສະນາການ - ການຮບັປະທານສະໝຸນໄພ ຫຼ ືອາຫານທີ່ ເປັນ

ຂອງແຂງ, ຂອງແຫຼວຫຼສືານສະກດັ ທີ່ ດບິຫຼປຸືງແຕ່ງສຸກແລວ້ເພື່ ອຊ່ວຍ ໃຫມ້ສຸີຂະພາບທີ່ ດ.ີ 

5.2.6.7. ໂປຣແກຣມບໍາບດັດວ້ຍວທິກີານຄວບຄຸມອາຫານ - ການຮບັປະທານສະໝຸນໄພ ຫຼ ື ອາຫານທີ່

ເປັນຂອງແຂງ, ຂອງແຫຼວຫຼສືານສະກດັທີ່ ດບິ ຫຼ ື ປຸງສຸກແລວ້ທີ່ ສະປາ ຈດັໃຫເ້ພື່ ອຄວບຄຸມນໍາ້

ໜກັ. 

5.2.6.8. ການນວດຫຼບືໍາບດັແບບດັງ້ເດມີ - ການນວດຫຼບືໍາບດັດູແລທີ່ ປະຕບິດັມາແຕ່ດັງ້ເດມີ ອາດມ ີຫຼ ືບໍ່

ມເີຫດຜນົທາງວທິະຍາສາດມາຮອງຮບັກ່ໍໄດ ້ ແຕ່ມຄີວາມເຊື່ ອຂອງຄນົໃນ ທອ້ງຖິ່ ນ ຫຼ ື ຄນົ

ພືນ້ເມອືງສະໜບັສະໜູນວ່າມປີະໂຫຍດຕ່ໍສຸຂະພາບຕອ້ງເປັນການນວດ/ບາໍບດັທີ່ ເປັນມລໍະດກົ

ຕກົທອດມາຈາກຄນົຮຸ່ນກ່ອນ. 

5.2.6.9. ການບໍາບດັເພື່ ອຄວາມງາມ - ການບໍາບດັທີ່ ນໍາຜະລດິຕະພນັມາໃຊກ້ບັຮ່າງກາຍ ທງັໝດົ ຫຼ ືບາງ

ສ່ວນອາດມກີານນວດຮ່ວມນໍາ ຫຼ ືບໍ່ ມກ່ໍີໄດ ້ເຊິ່ ງອາດຈະມ ີຫຼ ືບໍ່ ມປີະໂຫຍດ ທາງດາ້ນສຸຂະພາບ

ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ, ແຕ່ເຮດັເພື່ ອເສມີບໍລກິານອື່ ນໆ ທີ່ ຈດັໄວ ້ໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາ. 

5.2.6.10. ການບໍາບດັຢ່າງອື່ ນ - ການບໍາບດັໃດໆ ທີ່ ອາດຈະເໝາະສມົກບັການບໍລກິານສະປາ ທີ່ ມຢູ່ີແລວ້

ເຊິ່ ງອາດຈະມ ີ ຫຼ ື ບໍ່ ມຜີນົທາງວທິະຍາສາດມາຮບັຮອງກ່ໍໄດ,້ ແຕ່ຍອມຮບັກນັຕາມຄວາມເຊື່ ອ

ທາງວດັທະນະທໍາວ່າມປີະໂຫຍດຕ່ໍສຸຂະພາບ, ເປັນການບໍາບດັທີ່ ມລີະບຸໄວໃ້ນສ່ວນອື່ ນຂອງມາດ 

ຕະຖານສະບບັນີ.້ 

5.2.7. ການບໍລກິານແບບດັງ້ເດມີ ແລະ ແບບທີ່ ມຢູ່ີໃນວດັທະນະທໍາ 

ການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີທີ່ ລະບຸໄວຂ້າ້ງລຸ່ມນີເ້ປັນພຽງບາງຕວົຢ່າງ ທີ່ ກ່າວເຖງິເທົ່ ານັນ້ ແລະ ເປັນ

ການບໍາບດັດູແລທີ່ ຊຸມຊນົສະປາໃນປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປັນຜູລ້ະບຸເອງວ່າເປັນ

ການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີ. ການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີ ແລະ ແບບທີ່ ມຢູ່ີໃນວດັທະນະທໍາທຸກປະເທດ

ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັຄວາມເຄາົລບົຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ ບໍ່ ວ່າຈະລະບຸຊື່ ໄວໃ້ນທີ່ ນີ ້ ຫຼ ື ບໍ່ ກ່ໍຕາມ. ຫາກນໍາໄປ

ແນະນໍາຫຼໃືຊໃ້ນສະຖານບໍລກິານ ສະປາຈະຕອ້ງບໍ່ ມກີານແກໄ້ຂ ຫຼ ື ດດັແປງທີ່ ສໍາຄນັ ໂດຍບໍ່ ໄດ ້

ປຶກສາກບັຄນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຫຼ ື ຄນົພືນ້ເມອືງໃນແຫ່ຼງກໍາເນດີຂອງວທິກີານບໍາບດັນັນ້ເສຍກ່ອນເວັນ້

ແຕ່ຈໍາເປັນ ຕອ້ງແກໄ້ຂ ຫຼ ືດດັແປງເພື່ ອໃຫເ້ປັນໄປຕາມຂໍກໍ້ານດົດາ້ນສຸຂະພາບ ຫຼ ືຄວາມປອດໄພ 

ຫຼ ືຕາມກດົໝາຍ. 

5.2.7.1. ການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີ - ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ 

5.2.7.1.1. ການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີ 

5.2.7.1.1.1. Lulut: ເປັນການບໍາບດັທີ່ ມຢູ່ີນໍາກນັ 2 ຂັນ້ຕອນ ຄຂືັນ້ຕອນການພອກ ແລະ ຂດັ

ຜວິ. ເລີ່ ມຕົນ້ດວ້ຍການນໍາຜງົແປ້ງເຂົາ້ຈາ້ວຫອມ ໄປປະສມົກບັ ນໍາ້ແຊ່ກິ່ ນກຸຫຼາບ 

ຫຼນືໍາ້ມນັໝາກນາວຈນົເປັນຄຣີມແຫຼວ ສໍາລບັພອກຮ່າງກາຍໃຫທ້ົ່ ວ ແທນທີ່ ຈະ

ລາ້ງແປ້ງອອກ, ໃຫປ້ະສມົແປ້ງເຂົາ້ຈາ້ວທີ່  ຫຍາບກວ່າແປ້ງພອກຕວົ, ນໍາມາທາ

ຮ່າງກາຍແລວ້ນວດເປັນວງົກມົ ເພື່ ອຂດັແປ້ງທີ່ ທາຮອບທໍາອດິອອກໄປ. Lulut 

ເປັນພທິກໍີາສໍາລບັຜູທ້ີ່ ກໍາລງັຈະເປັນເຈົາ້ສາວ ທີ່ ປະຕບິດັກນັມາແຕ່ລະດດີຈນົເຖງິ

ປະຈບຸນັ ໂດຍມ ີ ພີ່ ນອ້ງໃກຊ້ດິທີ່ ເອີນ້ວ່າ berlulat ເຂົາ້ຮ່ວມທໍາພທິນີໍາກນັ. 

ການບໍາບດັດູແລ Lulut ຊ່ວຍກໍາຈດັເຊວຜວິໜງັທີ່ ຕາຍແລວ້ ແລະ ຫຍາບດາ້ນ 
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ໃຫຫຸຼ້ດອອກໄປ, ເຮດັໃຫຜ້ວິຂອງວ່າທີ່ ເຈ ົາ້ສາວລຽບນຽນ, ຂາວ ແລະ ກະຈ່າງໃສ

ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. 

5.2.7.1.1.2. Mandi Berlangir: ເປັນພທິກໍີາອາບນໍາ້ແບບດັງ້ເດມີສໍາລບັວ່າ ທີ່ ເຈ ົາ້ສາວ ໂດຍ

ການນໍາເປືອກຕົນ້ lanfir ມາປະສມົກບັນໍາ້ອຸ່ນເພື່ ອ ໃຊອ້າບ. ໄມ ້langir ທີ່ ປອກ

ເປືອກ ແລະ ທຸບແລວ້ຈະໃຫກ້ິ່ ນຫອມ ທີ່ ຕດິຜວິພາຍຫຼງັອາບນໍາ້ແລວ້ໄປອກີດນົ

ນານ. ຍງິສາວບຣູໄນ ຈະເຂົາ້ພທິອີາບນໍາ້ຊໍາລະຮ່າງກາຍແບບນີ ້ ຫຼງັຈາກມປີະຈໍາ

ເດອືນແລວ້ທຸກຄັງ້. 

5.2.7.1.1.3. Mandi Daun – Daun (ການອາບນໍາ້ສະໝຸນໄພໃນພາສາ ຊາວມາເລເຊຍ) 

ເປັນການອາບນໍາ້ແບບດັງ້ເດມີດວ້ຍນໍາ້ທີ່ ມສ່ີວນປະສມົຂອງໃບໄມທ້ີ່ ເປັນສະໝຸນ

ໄພຫຼາຍຊະນດິເຊິ່ ງໄດແ້ກ່ Daun ringan-ringan, Daun kapas, Daun 

lanjiwang, Daun serimbangun, Daun sambung, Daun balik 

angina, Daun pucuk kulimpapa, Daun ribu-ribu, Daun Serai 

wangi ພທິນີີຈ້ະປະຕບິດັໃນວນັທ ີ 3, 7 ຫຼ ື 44 ວນັຫຼງັຈາກການໃຫກໍ້າເນດີ

ລູກ ໂດຍນໍາໃບໄມຕ້ົມ້ໃນນໍາ້ຮອ້ນ ປະໄວໃ້ຫເ້ຢັນກ່ອນຈະນາໍມາຫດົ ຮ່າງກາຍ

ຫຼງັຈາກອາບນໍາ້ແລວ້ ເພື່ ອໃຫຮ່້າງກາຍສດົຊື່ ນແຂງແຮງ. 

    ໝາຍເຫດ: ຊື່ ວທິະຍາສາດຂອງໃບໄມທ້ີ່ ໃຊໄ້ດແ້ກ່: Daun ringan-ringan 

(Flemingia strobilifera), Daun kapas (Gossypium 

herbaceum) , Daun lanjiwang, Daun serimbangun 

(Gendarussa vulgaris), Daun sambung (Blumea 

balsamifera), Daun balik angina (Leucosyke capitelata), 

Daun pucuk kulimpapa (Vitex pinnata), Daun ribu-ribu 

(Lygodium microphyllum), Daun Serai wangi (Cymbopogon 

nardus). 

5.2.7.1.2.  ການບໍາບດັດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ: ຕະຫຼອດຊ່ວງເວລາກວ່າ 200 ປີທີ່ ຜ່ານມາ ຊາວມາເລ

ເຊຍ ແລະ ບຣູໄນ ໃຊວ້ທິບີໍາບດັດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ໃຫເ້ຫື່ ອອອກ ເພື່ ອຂບັ

ສານພດິ ແລະ ລມົເຊິ່ ງເປັນສາເຫດຂອງການປວດເມື່ ອຍ ຕາມຮ່າງກາຍອອກໄປ. 

5.2.7.1.2.1. Bertangas: ເປັນການບໍາບດັດວ້ຍຄວາມຮອ້ນທີ່ ໃຊກ້ບັວ່າທີ່ ເຈ ົາ້ສາວ ໂດຍ

ໃຫວ່້າທີ່ ເຈ ົາ້ສາວນັ່ ງເທງິຕັງ້ພເິສດ ທີ່ ເຈາະຮູໄວທ້າງກາງ, ນໍາຜາ້ມາຄຸມຮ່າງກາຍ 

ແລວ້ນໍາໄມ,້ ດອກໄມແ້ຫງ້ ແລະ ສະໝຸນໄພທີ່ ມຊີື່ ວ່າ ratus ທີ່ ມໃີນທອ້ງຖິ່ ນ

ມາຍ່າງເທງິຖ່ານ ຮອ້ນໆໃນເຕາົ. ນໍາເຕາົມາວາງໄວກ້ອ້ງຕັ່ ງ ເພື່ ອໃຫຮ່້າງກາຍໄດ ້

ຮບັຄວາມຮອ້ນ ແລະ ຮມົຜວິ ດວ້ຍກິ່ ນຂອງ ratus ເປັນວທິກໍີາຈດັກິ່ ນທີ່ ບໍ່ ດີ

ອອກຈາກຮ່າງກາຍ ແລະ ໃຊກ້ບັມານດາຫຼງັໃຫກໍ້າເນດີລູກໄດພ້ອ້ມ. 

5.2.7.1.2.2. Bertanjul: ເປັນການອບົຮ່າງກາຍດວ້ຍອາຍນໍາ້ແບບໜຶ່ ງ ທີ່ ໃຊອ້າຍຂອງນໍາ້

ຮອ້ນປະສມົໃບຂອງພດືສະໝຸນໄພຫຼາຍຢ່າງ ໃຊໄ້ດທ້ງັກບັ ຜຸຊ້າຍ ແລະ ຍງິ 

ຊ່ວຍໃຫເ້ລອືດໄຫຼວຽນໄດດ້ຂີຶນ້, ກໍາຈດັສານພດິ, ຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ 

ລວມທງັເສມີສາ້ງພູມຕາ້ນທານ ພະຍາດທົ່ ວ ທງັຮ່າງກາຍ. 
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5.2.7.1.2.3. Bediang: ເປັນການບໍາບດັດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ທີ່ ໃຊກ້ບັມານດາຊ່ວງ ພກັຟືນ້

ຫຼງັການໃຫກໍ້າເນດີລູກ ໂດຍມານດາຈະນອນໃກກ້ອງໄຟ ເພື່ ອໃຫຮ່້າງກາຍອບົ

ອຸ່ນ ແລະ ໄລ່ລມົໃນຮ່າງກາຍອອກໄປ, ເຮດັໃຫມ້ດົລູກຫວົຕວົກບັເຂົາ້ອູ່ໄດໄ້ວ

ຂຶນ້, ຊ່ວຍຫຸຼດນໍາ້ໜກັຜ່ານການເຜາົຜານໄຂມນັໃນຮ່າງກາຍ. 

5.2.7.1.3.  Jamu: ການຮບັປະທານສະໝຸນໄພຈາມູເພື່ ອບໍາລຸງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ 

5.2.7.1.3.1. Marjum: ຜະລດິຈາກນໍາ້ເຜິ່ ງ ແລະ ສະໝຸນໄພທອ້ງຖິ່ ນປະສມົ ກນັຈນົເປັນ

ກອ້ນໜຽວອ່ອນໃຊຮ້ບັປະທານໄດທ້ງັຊາຍ ແລະ ຍງິ ເພື່ ອໃຫຮ່້າງກາຍແຂງ 

ແຮງ ແລະ ອບົອຸ່ນຂຶນ້, ນຍິມົໃຊກ້ບັມານດາ ໃນຊ່ວງພກັຟືນ້ຫຼງັການໃຫກໍ້າ 

ເນດີລູກ ເພື່ ອໃຫຮ່້າງກາຍກບັຄນືສູ່ສະພາບເດມີ. 

5.2.7.1.3.2. Hirup-Hirupan: ເປັນກາເຟສະໝຸນໄພ ເພື່ ອບໍາລຸງຮ່າງກາຍໃຫແ້ຂງແຮງ

ປະກອບດວ້ຍເຄື່ ອງປະສມົ ແລະ ສະໝຸນໄພທີ່ ນໍາໄປບດົຈນົເປັນຜງົ ກ່ອນທີ່

ຈະນໍາມາປະສມົກບັນໍາ້ຮອ້ນດື່ ມໄດທ້ງັຊາຍ ແລະ ຍງິເພື່ ອໃຫລ້ະບບົພູມ

ຕາ້ນທານພະຍາດແຂງແຮງ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊກ້ບັມານດາຊ່ວງພກັຟືນ້ຫຼງັ

ການໃຫ ້ກໍາເນດີລູກ. 

5.2.7.2.  ການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີ - ກໍາປູເຈຍ 

5.2.7.2.1. Chab Sor Shai: (ການນວດແຜນບູຮານຂອງຂະເໝນ) ຮູບແບບໜຶ່ ງ ຂອງການ

ປົວພະຍາດແຜນບູຮານແບບຂະເໝນ, ເປັນການນວດທີ່ ຂອ້ນຂາ້ງຮຸນແຮງ ເພື່ ອຫລຸດ

ການເຈບັປວດຢ່າງໄດຜ້ນົ, ໃຊເ້ຕກັນກິກດົໃຫແ້ຮງ ແລະ ເລກິຕ່ໍເນື່ ອງກນັເປັນໄລຍະໆ 

ສະລບັກນັໃຊແ້ຮງກດົຈາກນອ້ຍ, ປານກາງໄປ ເຖງິຮຸນແຮງ ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫຮ່້າງກາຍ

ຜ່ອນ ຄາຍມປີະສດິທຜິນົໃນການປົວພະຍາດ ເຊິ່ ງຖ່າຍທອດຕ່ໍກນັມາຈາກຮຸ່ນສູ່ຮຸ່ນ. 

ທງັເປັນການນວດທົ່ ວຮ່າງກາຍໂດຍໃຊນ້ໍາ້ມນັ, ຜູນ້ວດໃຊນ້ິວ້ມບືບີ, ສບັ, ໂກຍຜວິ  

ໜງັຕາມສ່ວນຕ່າງໆທົ່ ວຮ່າງກາຍ, ເນັນ້ທີ່ ກາ້ມເນືອ້ ແລະ ຈດຸສໍາຄນັຕ່າງໆເລີ່ ມນວດ

ຈາກປາຍຕນີຂຶນ້ໄປຈນົເຖງິຫວົ. 

5.2.7.2.2. Khmer J’pong: ເອາົສະໝຸນໄພມາຕົມ້ໃນໝໍດ້ນິແລວ້ນໍາໄປວາງໄວ ້ກອ້ງຕັ່ ງນັ່ ງ, ຜູ ້

ຮບັການບໍາບດັນັ່ ງເທງິຕັ່ ງ ໂດຍມຜີາ້ຫົ່ ມຄຸມທົ່ ວຮ່າງກາຍເປັນ ເວລາປະມານ 15-20 

ນາທ ີ ເຮດັໃຫຄ້ກຶຄກັກບັມາເປັນໜຸ່ມເປັນສາວໃໝ່, ກະຕຸນ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລອືດ

ໄປຍງັສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ. ຜູຍ້ງິກໍາປູເຈຍ ນຍິມົໃຊວ້ທິນີີເ້ພື່ ອຄນືຄວາມອ່ອນເຍາົ

ໃຫຜ້ວິໜງັ ແລະ ຊໍາລະລາ້ງສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ບໍລສຸິດຕ່າງໆອອກຈາກຮ່າງກາຍ ໂດຍສະເພາະຈະ

ໃຊກ້ບັມານດາຫຼງັການໃຫກໍ້າເນດີລູກ. 

5.2.7.2.3. S’Ahm: ວທິປີະຄບົຮອ້ນແບບບູຮານຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍ 

ຫຸຼດຄວາມຕງຶຄຽດ ແລະ ເມື່ ອຍລາ້, ເສມີສາ້ງສຸຂະພາບທງັຈດິໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ, 

ເຮດັໃຫກ້ານໄຫຼວຽນຂອງເລອືດ, ລະບບົນໍາ້ເຫຼອືງ ແລະ ພະລງັງານໃນຮ່າງກາຍດຂີຶນ້, 

ກະຕຸນ້ອະໄວຍະວະພາຍໃນ ແລະ ລະບບົປະສາດ. ໂດຍການນໍາເອາົສະໝຸນໄພໃນ

ທອ້ງ ຖິ່ ນຂອງປະເທດ ກໍາປູເຈຍ ເຊັ່ ນ: ຫວົສງິໄຄ, ຂງີອ່ອນ, ໄມຫ້ອມ ແລະ ເຫຼົາ້

ຂາວມາປະ ສມົເຂົາ້ກນັ ແລວ້ຫ່ໍໃນຜາ້ສະອາດ, ໜຶງ້ໃນອາຍນໍາ້ໃຫຮ້ອ້ນກ່ອນຈະນໍາ 

ໄປປະຄບົຜວິຫຼກືດົລງົເທງິຈດຸຕ່າງໆທົ່ ວຮ່າງກາຍໂດຍຈດຸທີ່ ປະຄບົຜ່ານມຜີາ້ຮອງອກີ
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ຜນືໜຶ່ ງ. ວດັຖຸປະສງົຂອງ S’Ahm ແມ່ນເພື່ ອກະຕຸນ້ອະໄວຍະວະພາຍໃນ ແລະ 

ລະບບົປະສາດອາການ ບວມຈາກອາການປວດເຄດັ. ຄນົກໍາປູເຈຍ ນຍິມົຮກັສາ

ພະຍາດດວ້ຍວທິນີີເ້ພາະເຫນັວ່າເປັນວທິກີານຮກັສາອາການຕ່າງໆທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງຕົນ້

ໄດຜ້ນົ ແລະ ມລີາຄາຖກື. 

5.2.7.2.4. Khat Sbek: ການຂດັຜວິແບບດັງ້ເດມີຂອງກໍາປູເຈຍ ເປັນສູດສໍາລບັ ເຮດັໃຫກ້ບັມາ

ເປັນໜຸ່ມສາວໃໝ່ ທີ່ ຖ່າຍທອດກນັມາຕັງ້ແຕ່ສະໄໝຍຸກອານາຈກັອງັກໍ ຈນົມາເຖງິ

ປະຈບຸນັ ແລະ ຍງັຈະສົ່ ງຕ່ໍໄປໃນອະນາຄດົ. ສະໝຸນ ໄພທີ່ ໃຊໄ້ດແ້ກ່ ຂງີອ່ອນ, ໝາກ

ຂາມ, ໝາກນດັ, ຂີໝ້ີນ້ ແລະ ນໍາ້ເຜິງ້ແທ ້ ປະສມົກນັຈນົເປັນຄຣີມແຫຼວ. ຜູຍ້ງິ

ກໍາປູເຈຍ ສ່ວນຫຼາຍໃຊຂ້ດັຜວິ ເພື່ ອກໍາຈດັເຊວຜວິໜງັທີ່ ຕາຍແລວ້ອອກໄປ, ຊ່ວຍຊໍາ

ລະລາ້ງຮ່າງກາຍໃຫບ້ໍລສຸິດ, ເຮດັໃຫຜ້ວິນຸມ້ນຽນ, ມື່ ນ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ ນ. ການບໍາບດັດູ

ແລຮ່າງກາຍ ດວ້ຍວທິນີີ ້ ຖ່າຍທອດຈາກຮຸ່ນສູ່ຮຸ່ນຈນົເຖງິປະຈບຸນັ. ຜູຍ້ງິກໍາປູເຈຍໃນ

ຊນົນະບດົ ໃຊສູ້ດນີເ້ພື່ ອທໍາຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍເປັນປະຈາໍທຸກມື ້ ເພື່ ອຄນືຄວາມ 

ອ່ອນເຍາົໃຫຮ່້າງກາຍເຊິ່ ງນຍິມົຫຼາຍໃນຜູຍ້ງິຫຼງັໃຫກໍ້າເນດີລູກເຊັ່ ນດຽວກບັ J’pong. 

5.2.7.3.  ການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີ - ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ 

5.2.7.3.1. Lulur 

5.2.7.3.1.1. Javanese Lulur: ຄໍາວ່າ Lulur ໝາຍເຖງິການພອກຜວິ ສ່ວນ “mandi” 

ໝາຍເຖງິການອາບນໍາ້ Mandi Lulur ຈຶ່ ງໄດແ້ກ່ ຂະບວນການຂດັຜວິລະຫວ່າງ

ການອາບນໍາ້ທີ່ ໃຊໃ້ນພະຣາດຊະວງັ ໃນເຂດຊະວາກາງນບັແຕ່ສດັຕະຫວດັທ ີ17. 

ການພອກຜວິແບບ Lulur ຂອງຊາວຊະວາໃຊຂ້ີໝ້ີນ້ທໍາຄຄວາມສະອາດ ແລະ 

ເຮດັໃຫຜ້ວິນຽນຜວິ ສອີອກເຫຼອືງທອງ ເນື່ ອງຈາກຊາວຊະວາສ່ວນຫຼາຍມຜີວິ

ສນີໍາ້ຕານຄໍາ້ ຈຶ່ ງນຍິມົຜດິສອີອກເຫຼອືງທີ່ ໄດຈ້າກການເຮດັ Lulur ຫຼາຍຈນົ

ກາຍເປັນຂະບວນການເສມີຄວາມງາມທີ່ ເຮດັເປັນປະຈໍາທຸກມື ້ເພື່ ອໃຫໄ້ດຜ້ວິ ທີ່

ອ່ອນນຸ່ ມ, ມປີະກາຍສທີອງ. ຫຼງັຈາກພອກຜວິແລວ້ອາດຈະຕາມດວ້ຍການ

ອາບນໍາ້ສະໝຸນໄພຫຼກືານນວດແຜນບູຮານແບວຊະວາ ຫຼກືານອາບນໍາ້ນມົກ່ໍໄດ.້ 

5.2.7.3.1.2. Balinese Boreh: ການຂດັຜວິແບບດັງ້ເດມີທີ່ ລເິລີ່ ມໂດຍ Balian ຫຼໝໍື

ຮກັສາພະຍາດຂອງບາຫຼ ີ ຊ່ວຍຫລຸດອາການໄຂ,້ ອ່ອນເພຍ ຫຼ ື ໄຂຫ້ວດັໃຫຍ່. 

ຂັນ້ຕອນເລີ່ ມຈາກການນໍາ Boreh ມາທາເທງິຮ່າງກາຍ ແລະ ຫ່ໍຕວົດວ້ຍ

ໃບຕອງໃຫເ້ກດີຄວາມຮອ້ນ. ວດັສະດຸພອກຜວິເຮດັ ຈາກສ່ວນປະສມົຂອງຮາກ

ໄມ,້ ສະໝຸນໄພ ແລະ ເຄື່ ອງປະສມົ, ເຂົາ້, ຂງີ, ຂີໝ້ີນ້, ກາ້ນພູ, ກະວານ, ອບົ

ເຊຍ, ຜກັຊ,ີ ຈນັທະເນດ, ໂປ້ຍເກກັ ແລະ ເກອຶເລກັໜອ້ຍ. ການຂດັຜວິແບບນີ້

ບໍ່ ພຽງແຕ່ຈະເປັນການທໍາຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ ແຕ່ຍງັຊ່ວຍໃຫຮູ້ສ້ກຶສດົຊື່ ນ. 

ຕາມຕໍານານກ່າວ ວ່າຜູຍ້ງິຊະວາຫຼເືປັນຜູຄ້ດິຄົນ້ສູດບໍາລຸງຄວາມງາມນີຂ້ ຶນ້ ເພາະ

ພວກເຂາົຕອ້ງເຮດັວຽກໜກັ ຈຶ່ ງຕອ້ງຫາທາງສາ້ງສມົດຸນລະຫວ່າງຊວີດິ ການງານ 

ກບັການດູແລຄວາມງາມດວ້ຍວທິທໍີາມະຊາດ ໂດຍນໍາສະໝຸນໄພທີ່ ດທີີ່ ສຸດໃນ

ຊະວາ ໃຊວ້ທິບີໍາບດັດວ້ຍຄວາມຮອ້ນແບບນີກ້ະຕຸນ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລອືດ 

ແລະ ຫລຸດອາການປວດເມື່ ອຍຂອງກາ້ມເນືອ້. 
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5.2.7.3.1.3. Black Borneo Lulur: ການຂດັຜວິແບບນີມ້ຕີົນ້ກໍາເນດີມາຈາກເກາະ 

ເບນີຽວເພື່ ອຊ່ວຍທໍາຄວາມສະອາດ, ບໍາລຸງ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຊຸ່ມຊື່ ນ ແກ່ຜວິໜງັ, 

ເຮດັໃຫຜ້ວິໜງັມສຸີຂະພາບດ,ີ ສດົຊື່ ນມຊີວີຊິວີາ. ສ່ວນປະສມົທີ່ ໃຊຂ້ດັຜວິເຮດັ

ມາຈາກເຂົາ້ສດີໍາຊັນ້ເລດີ, ກາ້ນພູ ແລະ ກບີກຸຫຼາບ ຊ່ວຍກະຕຸນ້ປະສາດຮບັຮູ ້

ຕ່າງໆໃຫມ້ຊີວີດິຊວີາ, ແຂງແຮງທງັກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ. 

5.2.7.3.2. ການນວດແບບດັງ້ເດມີຂອງອນິໂດເນເຊຍ 

5.2.7.3.2.1. ການນວດແບບບາຫຼ ີ - ການບໍາບດັດູແລຮ່າງກາຍທີ່ ລວມເອາົເຕກັນກິ ການນວດ

ແບບຄງຶຍດຶຕວົ, ກດົຖູເປັນທາງຍາວ, ບບີຄງຶ ແລະ ກດົດວ້ຍຜາ້ຫຼດືວ້ຍຝາມ ື

ລວມທງັກດົຈດຸດວ້ຍນິວ້ຫວົແມ່ມເືພື່ ອຄາຍ ກາ້ມເນືອ້ທີ່ ຕງຶຕວົ, ກະຕຸນ້ການໄຫຼ

ວຽນຂອງເລອືດ, ຄາຍຄຽດ ແລະ ເຮດັໃຫຈ້ດິໃຈສະຫງບົ. ການບໍາບດັເຮີ່ ມຕົນ້

ດວ້ຍການໃຊຝ່້າມກືດົລງົ ເທງິແຜ່ນຫຼງັ, ກດົໄລ່ມາຕາມສອງຂາ້ງຂອງກະດູກ

ສນັຫຼງັ, ຕາມດວ້ຍການນວດນໍາ້ມນັແບບດັງ້ເດມີ. 

5.2.7.3.2.2. ການນວດແບຊະວາ: - ໃຊນ້ິວ້ມກືດົຕາມຮ່າງກາຍຮ່ວມກບັເຕກັນກິການນວດ

ແບບກດົເລກິ ແລະ ລາກເປັນທາງຍາວເພື່ ອຜ່ອນຄາຍກາ້ມ ເນືອ້, ຊ່ວຍຄາຍຄຽດ 

ແລະ ຫລຸດອາການກາ້ມເນື ້ອຶຕງຶຕວົ, ແລວ້ນວດ ດວ້ຍນໍາ້ມນັທໍາມະຊາດຂອງອນິ

ໂດເນເຊຍທີ່ ມສ່ີວນປະສມົພເິສດເຊັ່ ນ: ນໍາ້ມນັໝາກພາ້ວປະສມົກບັສານສະກດັ 

ທີ່ ມກີິ່ ນຫອມຈາກຕົນ້ cannanga odorata ສານສະກດັຈາກໄມຈ້ນັຫຼກືະທັງ້

ຈາກຫຍາ້ແຝກ. 

5.2.7.3.3. ການບໍາລຸງດູແລດວ້ຍສະໝຸນໄພ 

5.2.7.3.3.1. ການອາບນໍາ້ ແລະ ອບົອາຍນໍາ້ສະໝຸນໄພ: ຊາວຊະວາຂອງອນິໂດເນເຊຍຄດິຄົນ້

ສູດສ່ວນປະສມົຂອງສະໝຸນໄພທໍາມະຊາດ 32 ຊະນດິທີ່ ມາຈາກເມດັ, ໃບ, 

ຮາກ, ກາ້ນ, ລໍາຕົນ້ ແລະ ດອກໄມທ້ີ່ ນໍາມາຕາກໃຫແ້ຫງ້ ແລວ້ຕົນ້ລວມກນັ

ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນກ່ອນຈະນໍາມາກອງເອາົແຕ່ນໍາ້ໃສ່ລງົໃນອ່າງ. ລງົນອນແຊ່ປະມານ 

15 ນາທ ີ ຫຼຕືົມ້ສະໝຸນໄພໃນການໍາ້ ທີ່ ເຮດັທ່ໍອາຍນໍາ້ໄຫຼໄປຍງັກ່ອງສໍາລບັບນັຈຸ

ອາຍນໍາ້. ການອາບ ແລະ ອບົສະໝຸນໄພສູດນີມ້ປີະໂຫຍດໃນການກະຕຸນ້ໃຫ້

ຮ່າງກາຍຮູສ້ກຶສດົຊື່ ນ, ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ດບັກິ່ ນໄດ.້ 

5.2.7.3.3.2. ລູກປະຄບົສະໝຸນໄພ - ວທິບີໍາບດັດູແລທີ່ ມມີາແຕ່ບູຮານ ໃຊລູ້ກປະຄບົກດົ

ນວດຄງຶໄປທົ່ ວໃບໜາ້ ແລະ ຮ່າງກາຍ ໃຊຊ່້ວງສຸດທາ້ຍຂອງການເຂົາ້ສະປາເທງິ

ໃບໜາ້ ແລະ ຮ່າງກາຍ. 

5.2.7.3.3.3. ການປະຄບົຮ່າງກາຍດວ້ຍສະໝຸນໄພແບບດັງ້ເດມີຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍກາ້ມເນືອ້, 

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມອ່ອນລາ້ ແລະ ກາ້ມເນືອ້ທີ່ ຕງຶຕວົຈນົແຂງ ເຮດັໃຫຮ່້າງກາຍອບົ

ອຸ່ນ, ເລອືດໄຫຼວຽນໄດດ້ຂີຶນ້ ເຊິ່ ງເໝາະກບັຮ່າງກາຍ ທີ່ ເມື່ ອຍລາ້. 

5.2.7.3.4. ການບໍາບດັດູແລດວ້ຍວທິທໍີາມະຊາດ 

5.2.7.3.4.1. ການພອກໜາ້ດວ້ຍນໍາ້ນມົ ແລະ ການອາບນໍາ້ດວ້ຍນໍາ້ເຜິງ້ - ເປັນວທິບີໍາບດັດູແລ

ທີ່ ນຍິມົຫຼາຍທີ່ ສຸດວທິໜີຶ່ ງຂອງສະຖານບໍລກິານສະປາໃນອນິໂດເນເຊຍ. ນໍາ້ນມົ

ປະສມົກບັນໍາ້ເຜິງ້ແທຈ້ະອຸດມົໄປດວ້ຍ ສານທີ່ ມປີະໂຫຍດຕ່ໍຜວິໜງັ, ໃຫຄ້ວາມ
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ຊຸ່ມຊື່ ນ, ຄນືຄວາມອ່ອນເຍາົ, ປົກປ້ອງຜວິໜງັ ແລະ ໃຫອ້າຫານຜວິໄດສູ້ງສຸດ

ຈຶ່ ງໄດຜ້ນົດທີີ່ ສຸດ. ນໍາ້ນມົປະສມົນໍາ້ເຜິງ້ຍງັມກີິ່ ນຫອມຈງູໃຈທີ່ ຊ່ວຍເສມີປະ 

ໂຫຍດຂອງການພອກໜາ້ອກີດວ້ຍ, ເປັນບລໍກິານບໍາບດັດແູລທີ່ ຄວນເຮດັຫຼງັ

ຈາກການເຮດັກດິຈະກໍາກາງແຈງ້, ຊ່ວຍເຮດັໃຫຜ້ວິກບັຄນືສູ່ຄວາມສມົດຸນ 

ຮູສ້ກຶສະບາຍ ແລະ ສະຫງບົເຍອືກເຢັນ. 

5.2.7.3.4.2. Jamu (ຊື່ ເດມີຄ ືDjamu): ເປັນຕວົຢາແຜນບູຮານຂອງຊາວອນິໂດເນເຊຍເຊິ່ ງ

ສ່ວນຫຼາຍເປັນຢາສະໝຸນໄພທີ່ ເຮດັມາຈາກຮາກໄມ,້ ໃບໄມ,້ ເປືອກໄມ ້ ແລະ 

ໝາກຂອງພດືທີ່ ອາດຈະລວມເຖງິຜະລດິຕະພນັຈາກສດັນໍາ. ຕາມຂາ້ງທາງໃນ

ເມອືງໃຫຍ່, ຫຼາຍແຫ່ງຈະມພ່ໍີຄາ້ຂາຍນໍາ້ສະ ໝຸນໄພ Jamu ຢູ່ທົ່ ວໄປ ເນື່ ອງ

ຈາກເຄື່ ອງດື່ ມນີມ້ຫຸຼີດຊາດຂມົ ຈຶ່ ງຕອ້ງເຈອືຈາງດວ້ຍນໍາ້ເຜິງ້ໃຫຫ້ວານຂຶນ້. ປະຈຸ

ບນັບລໍສິດັຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ ໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັຜະລດິຢາສະໝຸນໄພ Jamu ອກີ

ດວ້ຍ. 

5.2.7.4. ການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີ - ປະເທດມາເລເຊຍ 

5.2.7.4.1. ການບໍາບດັດູແລຫຼງັໃຫກໍ້າເນດີລູກ: ຕາມປະເພນດີັງ້ເດມີຂອງຊາວຊະວາມາເລເຊຍ 

ແລະ ຊາວພືນ້ເມອືງໃນມາເລເຊຍ, ຜູຍ້ງິທີ່ ຫາກ່ໍໃຫກໍ້າເນດີລູກຕອ້ງພກັຟືນ້ ແລະ ດູແລ

ຮ່າງກາຍຢ່າງເຄັ່ ງຄດັເປັນເວລາ 6 ອາທດິ, ມກີານໃຊສ້ະໝຸນໄພ, ເຄື່ ອງປະສມົ ແລະ ນໍາ້

ມນັຊ່ວຍປົວບາດແຜໃຫເ້ຊາົໄວຂຶນ້. ຊ່ວງເວລານີຍ້ງັເປັນໂອກາດໃຫພ້ວກເຂາົໄດປັ້ບຕວົ

ເຂົາ້ກບັສະມາຊກິໃໝ່ຂອງຄອບຄວົ. ການດູແລຫຼງັການໃຫກໍ້າເນດີລູກຊ່ວຍໃຫຮ່້າງ 

ກາຍຂອງມານດາແຂງແຮງມກໍີາລງັວງັຊາຫຼາຍຂຶນ້, ຮູສ້ກຶຜ່ອນຄາຍ ແລະ ສະຫງບົ. ເປົ້າ

ໝາຍທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດກ່ໍຄໃືຫຮ່້າງກາຍ ກບັຄນືມາສູ່ສະພາບເດມີໄດໄ້ວທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ຈະເປັນ

ໄປໄດ.້ 

5.2.7.4.1.1. Bertungku: ເປັນການບໍາບດັດວ້ຍຫນີຈາກແມ່ນໍາ້ທີ່ ນໍາມາເຜາົໃຫຮ້ອ້ນຮ່ວມ

ກບັໃບໄມສ້ດົຊະນດິຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ໃບພູ, ໃບເຕຍີ, ໃບຂີໝ້ິນ້, ໃບ melastoma 

ຫຼ ືDaun senduduk, ໃບຂອງພກິໄທປ່າ (Daun kaduk) ໃບຍໍຫຼໃືບຕອງ) 

ລະຫວ່າງການເກບັຕວົເພື່ ອພກັຟືນ້ຫຼງັການໃຫກໍ້າເນດີລູກ. ໝໍຕໍາແຍ ອາດນໍາຫນີ

ທີ່ ເຜາົເຮດັໃຫຮ້ອ້ນແລວ້ (bertungku) ມານາບໄປຕາມໜາ້ທອ້ງໃຫອ້ບົອຸ່ນ. 

ເຊື່ ອ ກນັວ່າເປັນວທິກີານ “ຊໍາລະລາ້ງມດົລູກ” ເພື່ ອປອ້ງກນັໂລກໄພໄຂເ້ຈບັ, 

ເລັ່ ງໃຫມ້ດົລູກຫວົຕວົໄວຂຶນ້, ຊ່ວຍໃຫຮູ້ບຮ່າງກບັໄປເປັນຄກືບັກ່ອນໃຫກໍ້າ 

ເນດີລູກ. 

5.2.7.4.1.2. Tangas: ການໃຊສ້ະໝຸນໄພທີ່ ມຄຸີນນະສມົບດັຊ່ວຍສະໝານຜວິ (ຮ່ວມກບັ

ຕັ່ ງນັ່ ງພເິສດ ແລະ ໝໍດ້ນິສໍາລບັສະໝຸນໄພ) ນຍິມົປະຕບິດັກນັ ໃນພວກຜູຍ້ງິ

ອາຍຸນອ້ຍໃນວນັທໍາອດິຫຼງັຢຸດປະຈໍາເດອືນ ເພື່ ອຫລຸດອາການຕກົຂາວເປັນພ ິ

ເສດ, ປ່ິນປົວການຕດິເຊືອ້ຣາ ແລະ ກໍາຈດັກິ່ ນບໍ່ ເພິ່ ງປະສງົ ເມື່ ອນໍາໄປໃຊເ້ຂົາ້

ຮ່ວມກນັກບັການບໍາບດັດູແລແມ່ຍງິຫຼງັການໃຫກໍ້າເນດີລູກເຊື່ ອກນັວ່າ 

Tangas ສາມາດກະຊບັກາ້ມເນືອ້ຊ່ອງຄອດ ແລະ ຫລຸດອາການອກັເສບໄດ.້ 
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5.2.7.4.2. Urutan Melayu (ການນວດແຜນບູຮານຂອງຊາວມາເລເຊຍ/ຊນົພືນ້ເມອືງ): ເປັນ

ການນວດທີ່ ໃຊກ້ານຍດຶຕວົຮ່ວມກບັການຂຶນ້ຢຽບ, ລາກມເືປັນທາງຍາວ ເທງິຜວິໜງັ 

ແລະ ກດົຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ຕາມທໍານຽມທີ່ ປະຕບິດັກນັມາໂດຍສອດຄ່ອງ

ກບັພືນ້ທີ່ . ເປັນການນວດເພື່ ອປ່ິນປົວພະຍາດ ເຊິ່ ງນວດຈາກຫວົລງົໄປຈນົເຖງິນິວ້ຕນີ. 

ປົກກະຕຈິະໃຊນ້ໍາ້ມນັພດືພເິສດ ທີ່ ໄດຈ້າກການນໍານໍາ້ມນັປາມ ໄປຕົມ້ກບັສະໝຸນໄພ 

ແລະ ເຄື່ ອງປະສມົທີ່ ມຄຸີນນະສມົບດັ ເຮດັໃຫຮ່້າງກາຍອບົອຸ່ນ ແລະ ກໍາຈດັສານພດິ

ອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ.້ 

ການອາບນໍາ້ສະໝຸນໄພຂອງຊາວມາເລ/ຊນົພືນ້ເມອືງ: ການອາບນໍາ້ແບບດັງ້ເດມີທີ່ ປະ  

ສມົນໍາ້ມນັຫອມທີ່ ສະກດັມາຈາກພດື (essential oils) ລງົໄປໃນນໍາ້ອາບ. ສະໝຸນ 

ໄພທີ່ ໃຊໄ້ດແ້ກ່ ຫວົສງິໄຄ, ຫວົສງິໄຄຫອມ, ຫຍາ້ຝຣັ່ ງ, ໃບ ແລະ ໝາກກູດ. 

5.2.7.5. ການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີ - ປະເທດຟິລບິປິນ 

5.2.7.5.1. Hilot: ເປັນການນໍາໃຊເ້ຕກັນກິການນວດແຜນບູຮານຈາກເຂດວດັທະນະທໍາ 7 ເຂດ ທີ່

ແຕກຕ່າງກນັທາງເຊືອ້ຊາດ ແລະ ພາສາມາລວມກນັເພື່ ອ ສາ້ງປະສບົການການນວດ

ແບບພເິສດທີ່ ສາ້ງຄວາມມ່ວນຊື່ ນໃຫທ້ົ່ ວຕວົ. ລກັສະນະເດັ່ ນຢ່າງໜຶ່ ງຂອງ Hilot 

ໄດແ້ກ່ການນໍາເອາົໃບຕອງອຸ່ນໆ ມານາບຮ່າງກາຍໃນຊ່ວງຕ່າງໆຂອງການນວດ, ຈດັເປັນ

ຮູບແບບການນວດເພື່ ອຮກັສາພະຍາດ ຫຼ ື ຈດັການກບັຮ່າງກາຍດວ້ຍການສໍາພດັ ໂດຍ

ນວດທງັເສັນ້ ເລອືດດໍາ ແລະ ເສັນ້ເລອືດແດງ, ກະດູກ ແລະ ກາ້ມເນືອ້ເພື່ ອຫຸຼດຄວາມ 

ເຈບັປວດ, ຫລຸດອາການໄຂ,້ ອາການປວດເມື່ ອຍ, ເຄື່ ອນໄຫວຮ່າງກາຍບໍ່ ໄດ,້ ອາການຂໍ ້

ອກັເສບ ແລະ ໃຊຊ່້ວຍໃຫມ້ດົລູກເຂົາ້ທີ່  ແລະ ອື່ ນໆ. Manghihilot ຫຼ ືຜູໃ້ຫກ້ານບໍາ

ບດັດູແລແບບ hilot ໃຊວ້ທິກີານທີ່ ຫຼາກຫຼາຍໃນການວນິໃິສ ແລະ ປ່ິນປົວພະຍາດ. 

5.2.7.5.2. Dagdagay: ການນວດຕນີດວ້ຍໄມໄ້ຜ່ຂອງຊາວພືນ້ເມອືງຟິລບິປິນ ເປັນການນວດທີ່

ລງົເລກິລະດບັເນືອ້ເຫຍືອ້ທີ່ ຊາວຊະວາຊນົເຜົ່ າ Igorots ຄດິຄົນ້ຂຶນ້ມາເພື່ ອກະຕຸນ້ປາຍ

ປະສາດຕນີ. 

5.2.7.5.3. Bentosa: ການບໍາບດັດວ້ຍຖວ້ຍ ຫຼ ື cupping ເປັນການບໍາບດັທີ່ ຟິລບິປິນ ຮບັມາ

ຈາກສະແອດັສະປາຍ ແລະ ຈນີ ແຕ່ນໍາມາປະຊຸກໃຊໃ້ນຮູບແບບອື່ ນ ໂດຍນໍາຫຼຽນຫ່ໍ

ດວ້ຍຜາ້ພນັແຜ ໄປວາງຕາມຈດຸກດົຕ່າງໆເທງ່ິຮ່າງກາຍ (ຫຼງັ, ຂາ, ອື່ ນໆ) ຈດູໄມຂ້ດີ

ແລວ້ນໍາໄປໄວໃ້ນຖວ້ຍແກວ້ປະໄວຈນົໄຟດບັໄປເອງແລວ້ຈິ່ ງນໍາຖວ້ຍແກວ້ໄປວາງຄອບ

ລງົເທງິຈດຸກດົທີ່ ເລອືກໄວ.້ ຄວນັ ແລະ ຄວາມຮອ້ນໃນຖວ້ຍແກວ້ໄປວາງໄວຂ້ອບເທງິ

ຈດຸກດົທີ່ ເລອືກໄວ.້ ຄວນັ ແລະ ຄວາມຮອ້ນໃນຖວ້ຍແກວ້ດູດສານພດິທີ່ ເຮດັໃຫຮ່້າງ 

ກາຍເສຍສມົດູນອອກໄປ, ເຮດັໃຫຊ້ໍາ້ຈນົກວ່າບນັເທາົຄວາມເຈບັປວດລງົ. 

5.2.7.5.4. Tapal – ເອາົໃບ Tuba-tuba (Jatropha gossypifolia) ມາທາດວ້ຍ ນໍາ້ໝາກ

ພາ້ວບໍລສຸິດ, ຂາງໄຟໃຫຮ້ອ້ນກ່ອນຈະນໍາມາວາງເທງິແຜ່ນຫຼງັ ເພື່ ອບໍາບດັອາການເຈບັ

ກາ້ມເນືອ້. 

5.2.7.6. ການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີ - ປະເທດໄທ 

5.2.7.6.1. ການນວດແບບຣາຊະສໍານກັ (ການນວດຖະຫວາຍກະຊດັ, ການນວດໄທແບບໃນວງັ): 

ເປັນການນວດຖະຫວາຍສະເພາະໃນຣາຊະສໍານກັເທົ່ ານັນ້. ຜູນ້ວດຕອ້ງມຄີວາມຮູ ້
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ຄວາມຊ່ຽວຊານຂັນ້ສູງ, ວາງຕວົດ,ີ ເວລານວດຕອ້ງ ເຮດັໜາ້ເສຍີເມຍີ ແລະ ຫຼບົຕາ

ລງົຕ່ໍາຕະຫຼອດເວລາ. ແຂນຕອ້ງຢຽດຊື່ , ໃຊໄ້ດສ້ະເພາະມ,ື ນິວ້ມ ື ແລະ ປາຍນິວ້ບໍລ ິ

ເວນນວດເທົ່ ານັນ້. 

5.2.7.6.2. ການນວດແບບສະເລຍີສກັ (ການນວດພືນ້ບາ້ນ, ການນວດແຜນໄທ): ໃຊກ້ານນວດ 

ແບບກດົໄປຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍເປັນຫຼກັ, ບໍ່ ຈໍາເປັນ ຕອ້ງມຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນ

ສະລລິະວທິະຍາຫຼາຍເທົ່ າກບັການນວດແບບຣາຊະສໍານກັ, ບໍ່ ເນັນ້ວ່າຕອ້ງນວດດວ້ຍ

ຄວາມເຄາົລບົ, ສາມາດໃຊມ້,ື ນິວ້, ຕົນ້ແຂນ, ຂໍສ້ອກ, ຫວົເຂົ່ າ ແລະ ຕນີຢືດ ຫຼ ືດດັ

ຮ່າງກາຍຜູຖ້ກືນວດໄດທ້ງັໝດົຮ່າງກາຍ. 

5.2.7.6.3. ການປະຄບົສະໝຸນໄພແບບໄທ: ໂດຍທົ່ ວໄປລູກປະຄບົໃຊສ້ະໝຸນໄພຢ່າງ ໜອ້ຍ 9-10 

ຊະນດິທີ່ ມຄຸີນນະສມົບດັໃນການຂາ້ເຊືອ້ລາ, ເຊືອ້ແບກັທເີຣຍ ແລະ ແກອ້ກັເສບໄດ ້

ໂດຍການນໍາມາຫ່ໍຮວມກນັໃນຜນືຜາ້ແລວ້ເຮດັໃຫຮ້ອ້ນ ກ່ອນນໍາໄປປະຄບົຜວິໜງັຂອງ

ລູກຄາ້ໂດຍກງົ ຫຼ ືຈະມຜີາ້ຮອງຜວິກ່ອນປະຄບົ ກ່ໍໄດ.້ 

5.2.7.6.4. ການນວດ ແລະ ການປ່ິນປົວຂອງແຕ່ລະພູມມພິາກ 

5.2.8. ຈໍານວນພະນກັງານ 

ມພີະນກັງານຈໍານວນທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັແນວປະຕບິດັທາງທຸລະກດິ ທີ່ ຍອມຮບັກນັ

ທົ່ ວໄປ. 

5.3. ບຸກຄະລາກອນ 

5.3.1. ອາຍຸ 

ບໍ່ ຈາ້ງບຸກຄນົທີ່ ມອີາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີ ຫຼ ືຜູທ້ີ່ ມອີາຍຸຕາມທີ່ ກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ ນກໍານດົ (ໃຊອ້າຍຸສູງສຸດ 

ທີ່ ກໍານດົໄວເ້ປັນເກນ) ເຂົາ້ເຮດັວຽກໃນສະຖານທີ່ ບລໍກິານສະປາ. 

5.3.2. ສຸຂະພາບ 

ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນສະຖານບລໍກິານສະປາ ຕອ້ງເປັນຜູທ້ີ່ ມສຸີຂະພາບໂດຍລວມດ ີບໍ່ ມພີະຍາດ

ຕດິຕ່ໍ. 

5.3.3. ພາສາ 

 ພະນກັງານທງັໝດົຕອ້ງສື່ ສານກບັເພື່ ອນຮ່ວມງານ ແລະ ລູກຄາ້ໄດເ້ປັນຢ່າງດ.ີ 

5.3.4. ການແຕ່ງຕວົ 

 ພະນກັງານທງັໝດົຕອ້ງແຕ່ງຕວົໃຫເ້ໝາະສມົ, ສວມໃສ່ເສືອ້ຜາ້ໃຫຖ້ືກສຸຂະລກັສະນະ ແລະ ສອດ 

ຄ່ອງກບັລະດບັການຍອມຮບັ ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕບິດັງານຂອງສະຖານປະກອບການ. 

5.3.5. ມາລະຍາດ ແລະ ການວາງຕວົລະຫວ່າງການບໍລກິານ 

ພະນກັງານ ແລະ ຝ່າຍບໍລຫິານຕອ້ງວາງຕວົ ແລະ ຮກັສາມາລະຍາດໃນການໃຫບ້ໍລກິານ ທີ່ ດຢູ່ີຕະ 

ຫຼອດເວລາ. 

5.3.6. ຄຸນສມົບດັ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ 

5.3.6.1. ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນສະປາຕອ້ງຜ່ານ ແລະ ຈບົການຝຶກອບົຮມົຄຸນສມົບດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ບໍລກິານສະປາ, ມໜີງັສຢັືງ້ຢືນຄຸນສມົບດັທີ່ ຍງັບໍ່ ໝດົອາຍຸ. 

5.3.6.2. ພະນກັງານທຸກຄນົຕອ້ງຜ່ານໂຄງການປະຖມົນເິທດກ່ຽວກບັສະຖານປະກອບການ ແລະ ບໍລ ິ

ສດັເມື່ ອເລີ່ ມເຮດັວຽກ. 
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5.3.6.3. ພະນກັງານທຸກຄນົຕອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ສໍາເລດັການຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ ແລະ 

ການບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຕໍາແໜ່ງງານ ຂອງຕນົກ່ອນຈະເລີ່ ມເຮດັວຽກທີ່ ຕດິຕ່ໍກບັລູກຄາ້. 

5.3.6.4. ພະນກັງານທຸກຄນົຕອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການຝຶກອບົຮມົທີ່ ຈດັຂຶນ້ເປັນຄັງ້ຄາວໃນສະຖານບລໍກິານ

ເຊິ່ ງສາມາດປະເມນີຜນົການອບົຮມົໄດ ້ ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າພະນກັງານຈະຮກັສາ/ພດັທະນາ

ຄວາມຮູ ້ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຕນົເອງຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝ.ີ 

5.3.6.5. ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດຕອ້ງໃຫພ້ະນກັງານມໂີອກາດໄດພ້ດັທະນາຕນົເອງໃນແບບວຊິາຊບີ. 

5.3.6.6. ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດຕອ້ງດໍາເນນີການໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າພະນກັງານທຸກຄນົມຄີວາມຮູກ່້ຽວກບັລະບຽບ

ການຈດັການກບັລູກຄາ້ທີ່ ມຄີວາມປະພດຶບໍ່ ເໝາະສມົ. 

5.3.7. ແນວທາງປະຕບິດັໃນການເຮດັວຽກ 

5.3.7.1. ພະນກັງານຕອ້ງປະຕບິດັວຽກງານໃນສະພາບທີ່ ສະອາດ ແລະ ປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ. 

5.3.7.2. ພະນກັງານຕອ້ງເຮດັວຽກຢ່າງເປັນມອືາຊບີ ແລະ ມຈີາຣິຍະທໍາຕະຫຼອດເວລາ.  

5.4. ຜະລດິຕະພນັ 

5.4.1. ຜະລດິຕະພນັ 

5.4.1.1. ຜະລດິຕະພນັທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອໃຫບ້ໍລກິານສະປາຕອ້ງເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ເຮດັມາຈາກສິ່ ງມຊີວີດິ 

ແລະ ສິ່ ງທີ່ ມຢູ່ີໃນທໍາມະຊາດ.  

5.4.1.2. ຜະລດິຕະພນັທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອໃຫບ້ໍລກິານສະປາຕອ້ງເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດຕ້າມທໍາ

ມະຊາດດວ້ຍວທິກີານທາງຊວີະພາບ. 

5.4.1.3. ຜະລດິຕະພນັທີ່ ໃຊຕ້ອ້ງມແີຫ່ຼງທີ່ ມາທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມຈະຣິຍະທໍາ ແລະ ຜດິລດິຂຶນ້ ໂດຍບໍ່ ມ ີ

ການເອາົຜູຄ້ນົ ຫຼ ືສິ່ ງແວດລອ້ມມາຫາປະໂຫຍດຢ່າງບໍ່ ຖກືຕອ້ງ. 

5.4.2. ປະໂຫຍດທີ່ ໄດຮ້ບັ 

ຕອ້ງບໍ່ ມກີານກ່າວອາ້ງທີ່ ເກນີຈງິເຖງິປະໂຫຍດ ຫຼ ື ປະສດິທຜິນົຂອງຜະລດິຕະພນັທີ່ ນໍາມາໃຊ ້ ຫຼນືໍາ

ມາຂາຍ.  

5.4.3. ການຢັງ້ຢືນ 

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ນໍາສະເໜຕີອ້ງເປັນໄປຕາມບດົບນັຫຍດັຂອງກດົໝາຍອາຊຽນ (ASEAN 

Harmonization Act) ສະບບັປະຈບຸນັ ຫຼ ື ທີ່ ມກີານແກໄ້ຂໃນພາຍຫຼງັ, ຕອ້ງມໜີງັສຢັືງ້ຢືນສະຖານທີ່  

ຜະລດິ, ໜງັສຢັືງ້ຢືນການຈໍາໜ່າຍຫຼຫຼືກັເກນວທິກີານທີ່ ດໃີນການຜະລດິ (Certificate of Free Sale or 

Good Manufacturing Practices – GMP) ແລວ້ແຕ່ກໍລະນກີານໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີ່ ກດົໝາຍບໍ່ ໄດ ້

ກໍານດົ ໄວວ່້າຕອ້ງມໜີງັສຢັືງ້ຢືນດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງເປັນໄປຕາມລະບຽບຂອງສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການອາຫານ 

ແລະ ຢາ (FDA) ໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຫຼ ືຕາມກດົລະບຽບທີ່ ມລີກັສະນະໃກຄ້ຽງກນັ ລວມທງັຕອ້ງເປັນຜະລດິຕະ

ພນັ ທີ່ ບໍ່ ມ ີຜນົເສຍຕ່ໍຊວີດິຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ ດຂີອງລູກຄາ້. 

5.4.4.  ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ 

ຕອ້ງມຂີະບວນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບຜະລດິຕະພນັທີ່ ສະຖານບໍລກິານສະປາຜະລດິຂຶນ້ເອງ. 

5.4.5. ການຄວບຄຸມສນິຄາ້ໃນສາງ 

ຕອ້ງມລີະບບົຄວບຄຸມສນິຄາ້ໃນສາງຂອງຜະລດິຕະພນັ ທີ່ ໃຊໃ້ນສະປາຕາມແນວທາງການດໍາເນນີ

ທຸລະກດິທີ່ ດ,ີ ຜະລດິຕະພນັຕອ້ງລະບຸວນັໝດົອາຍຸພອ້ມ. 

5.4.6. ວທິໃີຊ ້
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ຕອ້ງໃຊຜ້ະລດິຕະພນັຕາມແນວປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານສຸຂະລກັສະນະ, ບໍ່ ເກບັຜະລດິຕະພນັທີ່

ຍງັບໍ່ ໃຊກ້ບັຄນືໄວໃ້ນພາສະນະທີ່ ໃຊບ້ນັຈດຸຜະລດິຕະພນັທງັໝດົ. 

5.4.7. ການເກບັມຽ້ນສນິຄາ້ 

ຕອ້ງຈດັເກບັຜະລດິຕະພນັທງັໝດົໃນສະພາບ ແລະ ອຸຫະພູມເໝາະສມົຕາມທີ່ ຜູຜ້ະລດິ ກໍານດົໄວ.້ 

5.4.8. ສຸຂະລກັສະນະ 

5.4.8.1. ຕອ້ງເກບັຮກັສາເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນທງັໝດົທີ່ ໃຊກ້ບັຜະລດິຕະພນັສໍາລບັ ໃຫບ້ໍລກິານສະ

ປາໃຫຢູ່້ໃນສະພາບທີ່ ສະອາດ ແລະ ຖກືສຸຂະລກັສະນະຕະຫຼອດເວລາ. 

5.4.8.2.  ຜະລດິຕະພນັທໍາຄວາມສະອາດທີ່ ໃຊໃ້ນສະປາທງັໝດົຕອ້ງເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ປອດໄພ 

ແລະ ບໍ່ ເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍພະນກັງານ ຫຼ ືລູກຄາ້. 

5.5. ອຸປະກອນ 

5.5.1. ຄວາມເໝາະສມົ 

   ທຸກພືນ້ທີ່ ສະປາຕອ້ງມເີຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນທີ່ ເໝາະສມົ, ສາມາດໃຊກ້ານໄດດ້ ີ ເພື່ ອສາມາດໃຫ້

ບໍລກິານ ໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບດແີບບມອືາຊບີ. 

5.5.2. ການບໍາລຸງຮກັສາ 

   ຕອ້ງດູແລຮກັສາອຸປະກອນສະເພາະຢ່າງທງັໝດົຕາມແນວທາງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນຄູ່ ມຂືອງ ຜູຈ້ດັຫາ ແລະ 

ສອ້ມແປງໃຫຢູ່້ໃນສະພາບດພີອ້ມໃຊງ້ານໄດຕ້ະຫຼອດເວລາ. 

5.5.3. ຄວາມປອດໄພ 

5.5.3.1. ຕອ້ງໃຊອຸ້ປະກອນສະເພາະຢ່າງທງັໝດົຕາມແນວທາງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນຄູ່ ມຂືອງຜູຈ້ດັຫາ. 

5.5.3.2. ອຸປະກອນສະເພາະຢ່າງທງັໝດົທີ່ ລູກຄາ້ໃຊຈ້ະຕອ້ງມຄີໍາແນະນໍາການໃຊງ້ານຢ່າງປອດໄພ

ສະແດງໄວໃ້ນສະຖານທີ່ ສາມາດເຫນັໄດຊ້ດັເຈນ. 

5.5.4. ການປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ 

   ຜູຊ່້ຽວຊານ ຫຼ ື ອຸປະກອນສະເພາະຢ່າງທງັໝດົຕອ້ງມໜີງັສຢັືງ້ຢືນທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍວ່າສາ 

ມາດໃຊໃ້ນສະປາໄດ ້ຫາກກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ ນກໍານດົໃຫກ່ໍ້ຕອ້ງມ.ີ 

5.5.5. ຄວາມສະອາດ 

   ຕອ້ງເກບັຮກັສາອຸປະກອນທີ່ ໃຊໃ້ນສະປາທງັໝດົໃນພືນ້ທີ່ ສໍາລບັພະນກັງານ ແລະ ພືນ້ທີ່ ສໍາລບັລູກ

ຄາ້ໃຫສ້ະອາດ, ຖກືສຸຂະລກັສະນະ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. 

5.6. ການບໍລຫິານ 

5.6.1. ການບໍລຫິານ 

5.6.1.1. ຜູບ້ໍລຫິານສູງສູດຕອ້ງແຕ່ງຕັງ້ຜູຈ້ດັການສະປາ ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າສາມາດບໍລຫິານງານສະຖານ

ບໍລກິານສະປາໃຫໄ້ດຄຸ້ນນະພາບດ ີໃນລະດບັດຽວກນັກບັທີ່ ໄດລ້ະບຸ ໄວໃ້ນມາດຕະຖານນີ.້ 

5.6.1.2. ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດຕອ້ງມຈີນັຍາບນັວຊິາຊບີ ແລະ ປະຕບິດັຕາມຈນັຍາບນັນັນ້ ເພື່ ອໃຫກ້ານດໍາ

ເນນີງານເປັນໄປຕາມແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ໄດມ້າດຕະຖານ. 

5.6.2. ເອກະສານລະບບົຄຸນນະພາບ 

5.6.2.1. ເອກະສານລະບບົຄຸນນະພາບຕອ້ງມລີາຍລະອຽດມາດຕະຖານການໃຫບ້ໍລກິານຕ່າງໆ ແລະ 

ຕອ້ງນໍາເອກະສານນີໄ້ປໃຊໃ້ນການຝຶກອບົຮມົພະນກັງານ ໂດຍເອກະສານຈະຕອ້ງລະບຸແຕ່

ບໍ່ ຈໍາກດັຢູ່ສະເພາະບນັຫາຕ່ໍໄປນີ:້ 
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5.6.2.2. ລະບຽບການຕອ້ນຮບັເມື່ ອລູກຄາ້ມາເຖງິສະຖານທີ່ ບໍລກິານ. 

5.6.2.3. ລະບຽບການຈອງບໍລກິານລ່ວງໜາ້. 

5.6.2.4. ລະບຽບການດູແລແຂກ. 

5.6.2.5. ລະບຽບການຈດັທໍາໃບບນິ ແລະ ການຈ່າຍເງນິ. 

5.6.2.6. ລະບຽບ ແລະ ຂັນ້ຕອນການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການຈດັການຜະລດິຕະພນັ. 

5.6.2.7. ຕວົຢ່າງແບບຟອມສໍາລບັການດໍາເນນີກດິຈະການສະປາທງັໝດົ. 

5.6.2.8. ລະບຽບການສອບຖາມຄວາມຄດິເຫນັຂອງລູກຄາ້. 

5.6.2.9. ການເກບັມຽ້ນເອກະສານລະບບົຄຸນນະພາບໄວໃ້ນສະຖານທີ່ ທີ່ ພະນກັງານທງັໝດົສາມາດ

ເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູໄດຕ້ະຫຼອດເວລາ. 

5.6.3. ຄູ່ ມລືະບຽບການໃຫບ້ໍລກິານ 

ຄູ່ ມລືະບຽບການໃຫບ້ໍລກິານຕອ້ງມລີາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັລະບຽບການໃຫບ້ໍລກິານເຕກັນກິ, ຜະ 

ລດິຕະພນັ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ໃຊໃ້ນການໃຫບ້ໍລກິານ ແລະ ຕອ້ງນໍາຄູ່ ມນືີ ້ໄປໃຊໃ້ນການຝຶກອບົຮມົ

ພະນກັງານສະປາ. ໃນກໍລະນທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອາດໃຫລ້າຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັຂໍກໍ້ານດົ ແລະ ຂໍຫ້າ້ມໃນ

ການໃຊອຸ້ປະກອນເຫຼົ່ ານັນ້ໄວ ້ ຕອ້ງຈດັເກບັຄູ່ ມນືີໄ້ວຢູ່້ທີ່ ສະຖານບໍລກິານສະປາໃນສະຖານທີ່ ທີ່

ພະນກັງານທງັໝດົສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູໄດຕ້ະຫຼອດເວລາ. 

5.6.4. ການບໍລຫິານຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 

5.6.4.1. ຄູ່ ມລືູກຈາ້ງ - ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດຕອ້ງສາ້ງ ແລະ ມຄີູ່ ມລືກູຈາ້ງທີ່ ໃຫລ້າຍລະອຽດກ່ຽວ ກບັຜນົ

ປະໂຫຍດທີ່ ລູກຈາ້ງຈະໄດຮ້ບັ, ຄວາມຄາດຫວງັທີ່ ມຕ່ໍີການປະຕບິດັງານຂອງ ລູກຈາ້ງ ຫຼ ືຜນົ

ກະທບົທີ່ ລູກຈາ້ງຈະໄດຮ້ບັຫາກບໍ່ ປະຕບິດັຕາມຄູ່ ມນືີ.້ 

5.6.4.2. ການຊອກຫາ/ຈາ້ງບຸຄະລາກອນ - ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດສາ້ງເອກະສານອະທບິາຍ ລກັສະນະວຽກ

ຂອງພະນກັງານແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ ເຊິ່ ງຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານແນວທາງປະຕບິດັທາງ

ທຸລະກດິ ແລະ ກດົໝາຍແຮງງານຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. 

5.6.4.3. ຄ່າຕອບແທນ - ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດຕອ້ງຕອບແທນໃຫພ້ະນກັງານຢ່າງຍຸດຕທໍິາ ແລະ ເທົ່ າທຽມ

ກນັ ໂດຍປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍແຮງງານທີ່ ບງັຄບັໃຊໃ້ນທອ້ງຖິ່ ນ ຫຼ ື ຖກືຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວ

ໄປ. 

5.6.5. ການບໍລຫິານດາ້ນຄວາມປອດໄພ 

5.6.5.1. ຜູບ້ໍລກິານສູງສຸດຕອ້ງນໍາມາດຕະການທີ່ ຖກືຕອ້ງ ດວ້ຍເຫດຜນົທຸກຢ່າງມາໃຊ ້ ເພື່ ອຮກັສາ

ຄວາມປອດໄພໃຫລູ້ກຄາ້ ແລະ ຊບັສນິຂອງລູກຄາ້ລະຫວ່າງທີ່ ລູກຄາ້ ມາໃຊບ້ໍລກິານສະປາ. 

5.6.5.2. ຜູບ້ໍລກິານສູງສຸດຕອ້ງນໍາມາດຕະການທີ່ ຖກືຕອ້ງ ດວ້ຍເຫດຜນົທຸກຢ່າງມາໃຊ ້ ເພື່ ອຮກັສາ

ຄວາມເປັນສ່ວນຕວົຂອງລູກຄາ້ທງັກ່ອນ, ລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼງັເວລາທີ່ ລູກຄາ້ ມາໃຊບ້ລໍກິານ. 

5.6.5.3. ສະຖານບໍລກິານຕອ້ງມເີອກະສານແຜນຮບັມເືຫດສຸກເສນີ ທີ່ ເປັນໄປຕາມຂໍກໍ້ານດົ ຂອງກດົ

ໝາຍ ແລະ ສະແດງເອກະສານນັນ້ໄວໃ້ນພືນ້ທີ່ ສ່ວນຂອງພະນກັງານ ໃຫເ້ຫນັໄດຢ່້າງຊດັ

ເຈນ. 

5.6.5.4. ທາງອອກສຸກເສນີຕອ້ງມປີ້າຍທີ່ ເຫນັໄດຊ້ດັເຈນ ແລະ ດູແລບໍ່ ໃຫມ້ສີິ່ ງກດີຂວາງທາງອອກ

ນັນ້. 

5.6.5.5. ພະນກັງານທຸກຄນົຕອ້ງຕດິປ້າຍຊື່ ຫຼເືຄື່ ອງໝາຍສະແດງສນັຍາລກັຢ່າງອື່ ນ. 
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5.6.5.6. ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດຕອ້ງໃຊມ້າດຕະການທີ່ ຖກືຕອ້ງ ດວ້ຍເຫດຜນົທຸກຢ່າງ ເພື່ ອປົກປ້ອງບໍ່ ໃຫ ້

ພະນກັງານຖກືຄຸກຄາມທາງເພດບໍ່ ວ່າຈະເປັນໃນຮູບແບບໃດ. 

5.6.6. ການສື່ ສານ 

5.6.6.1. ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດຕອ້ງຈດັໃຫມ້ລີະບບົສື່ ສານ ທີ່ ໃຊກ້ານໄດດ້ພີາຍໃນໜ່ວຍງານ ເພື່ ອເອາົໄປ

ແຈງ້ໃຫພ້ະນກັງານຊາບເຖງິຜນົການໃຫບ້ໍລກິານ ແລະ ລະດບັຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງລູກຄາ້ຢ່າງ

ສະໝ່ໍາສະເໜ.ີ 

5.6.6.2. ມລີະບບົທີ່ ສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈໃຫໄ້ດວ່້າຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດ ຈະນາໍຂໍແ້ນະນໍາ ແລະ ຄໍາວຈິານທງັ

ໝດົທີ່ ໄດຈ້າກພະນກັງານມາວເິຄາະ ແລະ ດໍາເນນີການຕ່ໍໄປ. 

5.6.7. ແຜນການຕະຫຼາດ 

5.6.7.1. ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງມເີອກະສານແຜນການຕະຫຼາດທີ່ ມລີາຍລະອຽດກດິຈະກໍາຕະ 

ຫຼາດທີ່ ວາງແຜນໄວລ້ວມທງັລະບຸງບົປະມານທີ່ ຈະໃຊ ້ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ

ຈາກການຈດັກດິຈະກໍາດັ່ ງກ່າວ. 

5.6.7.2. ຕອ້ງທບົທວນແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ປັບແຜນໃຫທ້ນັສະໄໝຢູ່ສະເໝ ີ ເພື່ ອຮບັມກືບັ

ສະຖານະການສິ່ ງແວດລອ້ມ, ພະນກັງານ ແລະ ຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິ ທີ່ ປ່ຽນໄປ. 

5.6.8. ແຜນສຸກເສນີ 

   ພະນກັງານທງັໝດົຕອ້ງຮບັຮູເ້ຖງິແຜນປະຕບິດັການເມື່ ອມເີຫດການສຸກເສນີທາງການແພດ, ຕອ້ງ

ຮບັຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດໂ້ດຍງ່າຍເຊັ່ ນ: ໝາກເລກໂທລະສບັສໍາລບັເອີນ້ຫາການ

ບໍລກິານພະຍາບານ, ສູນສະຫວດັດກີານ ແລະ ໂຮງໝໍທີ່ ໃກທ້ີ່ ສຸດ. 

5.6.9. ການປະຖມົພະຍາບານເບືອ້ງຕົນ້ 

   ມຊຸີດປະຖມົພະຍາບານທີ່ ມເີຄື່ ອງໃຊທ້ີ່ ເໝາະສມົໜຶ່ ງຊຸດເກບັໄວໃ້ນພືນ້ທີ່ ຕອ້ນຮບັ ແລະ ສ່ວນທີ່ ພກັ

ລໍລູກຄາ້ ຂອງພະນກັງານ, ສະຖານທີ່ ບລໍກິານສະປາໃຫຍ່ອາດມຊຸີດປະຖມົພະຍາບານເພີ່ ມເຕມີໄດ ້

ອກີຫຼາຍຊຸດ. 

5.6.10.  ການປະກນັໄພຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

   ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງມປີະກນັໄພໃນຈໍານວນທີ່ ເໝາະສມົກບັຂະໜາດທຸລະກດິ ເຊິ່ ງລວມເຖງິ

ການປະກນັໄພຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍສາທາລະນະຊນົ. ການປະກນັໄພຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍບຸກຄນົ

ພາຍນອກ ຫຼ ື ການປະກນັໄພອື່ ນໆ ທີ່ ອາດຈະຕອ້ງມຕີາມທີ່ ກດົໝາຍກໍານດົ, ແນະນໍາໃຫສ້ະຖານ

ບໍລກິານສະປາເຮດັປະກນັໄພ ຕາມຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງວຊິາຊບີ ໃຫກ້ບັພະນກັງານທີ່ ໃຫບ້ໍລກິານ 

ສະປາທງັໝດົເຊັ່ ນດຽວກນັ ເຖງິແມ່ນວ່າຈະບໍ່ ມຂີໍບ້ງັຄບັໃຫຕ້ອ້ງປະຕບິດັກ່ໍຕາມ. 

5.6.11.  ການກວດກາລະບບົ 

   ຜູບ້ໍລກິານສູງສຸດຕອ້ງຈດັໃຫມ້ກີານກວດກາລະບບົການບລໍຫິານຈດັການ ລວມເຖງິກວດກາບນັຊີ

ປະເມນີ ແລະ ກວດກາຂະບວນການຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພະນກັງານ, ຜະລດິຕະພນັ, ອຸປະກອນ 

ແລະ ແນວທາງປະຕບິດັທາງທຸລະກດິເທົ່ າທີ່ ເຫນັວ່າເໝາະສມົ. ທັງ້ນີກ່ໍ້ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າມກີານ

ບໍລຫິານຈດັການທຸລະກດິຢ່າງເປັນມອືາຊບີ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ. 

5.7. ແນວທາງປະຕບິດັດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

5.7.1. ນະໂຍບາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ 
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   ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງມນີະໂຍບາຍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ສາມາດ 

ນໍາໄປໃຊໄ້ດແ້ທຈ້ງິ. ພະນກັງານທຸຄນົຕອ້ງຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈນະໂຍບາຍ ເປັນຢ່າງດ.ີ 

5.7.2. ຜະລດິຕະພນັ 

   ສະຖາບນັບໍລກິານສະປາຕອ້ງບໍ່ ນໍາຜະລດິຕະພນັ, ສານມນົລະພດິ ຫຼ ືສານໃດໆ ທີ່ ຈດັວ່າເປັນອນັຕະ 

ລາຍຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມມາເຕມີລງົໃນນໍາ້, ດນິ ຫຼ ືອາກາດຂອງສະຖານສະປາ. 

5.7.3. ການທໍາຄວາມສະອາດ 

   ແນະນໍາໃຫໃ້ຊຜ້ະລດິຕະພນັທໍາຄວາມສະອາດທີ່ ມາຈາກທໍາມະຊາດ, ຈາກສິ່ ງມຊີວີດິ, ຍ່ອຍສະຫຼາຍ

ໄດດ້ວ້ຍວທິກີານທາງຊວີະພາບໄດທ້ງັໝດົ. 

5.7.4. ເຄື່ ອງນອນ 

ແນະນໍາໃຫໃ້ຊຜ້າ້ເຊດັຕວົ ແລະ ຜາ້ປູທີ່ ນອນໃໝ່ທງັໝດົທີ່ ເຮດັຈາກສິ່ ງມຊີວີດິ, ໃຊວ້ດັສະດຸທີ່ ຍນື

ຍງົ ຫຼ ືນໍາກບັມາໃຊໃ້ໝ່ໄດ ້ແລະ ຜະລດິໂດຍໃຊວ້ທິກີານທີ່ ບໍ່ ມສີານພດິ. 

5.7.5. ຄູ່ ມ ືແລະ ແຜ່ນພບັໂຄສະນາ 

ຄູ່ ມ ື ແລະ ແຜ່ນພບັໂຄສະນາທງັໝດົຕອ້ງພມິລງົເທງິເຈຍ້ ທີ່ ເຮດັຈາກຕົນ້ໄມເ້ຊິ່ ງ ມາຈາກປ່າປູກ ຫຼື

ເຈຍ້ທີ່ ນໍາມາໃຊຄ້ນືໃໝ່. 

5.7.6. ການຫຸມ້ຫ່ໍຜະລດິຕະພນັ 

ຕອ້ງໃຊວ້ດັສະດຸບນັຈພຸນັໃຫໜ້ອ້ຍທີ່ ສຸດ ແລະ ຕອ້ງເປັນວດັສະດຸທີ່ ຍ່ອຍສະຫຼາຍ ໄດດ້ວ້ຍວທິກີານ

ທາງຊວີະພາບ ຫຼ ືສາມາດນໍາມາໃຊຊ້ໍາ້ຄນື ຫຼ ືໃຊໃ້ໝ່ໄດອ້ກີ. 

5.7.7. ສວນ 

5.7.7.1. ຫາກມສີວນຕອ້ງອອກແບບໂດຍໃຊພ້ດື ຫຼ ື ວດັສະດຸຕາມທໍາມະຊາດທີ່ ມໃີນທອ້ງຖິ່ ນເທົ່ າ

ນັນ້. 

5.7.7.2. ຕອ້ງໃຊປຸ້ຍທໍາມະຊາດ, ປຸຍອນິຊ ີຫຼ ືປຸຍທີ່ ບໍ່ ມສ່ີວນປະສມົຂອງສານຜດິເທົ່ ານັນ້. 

5.7.8. ລະບບົໄຟຟາ້ 

5.7.8.1. ຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິການນໍາພະລງັງານທາງເລອືກເພື່ ອປະຫຍດັໄຟຟາ້ມາໃຊເ້ຊັ່ ນ: ພະລງັງານແສງ

ອາທດິ, ພະລງັງານລມົ ຫຼ ືວທິອີື່ ນໆທີ່ ຄໍານງຶເຖງິຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງ ແວດລອ້ມ. ທັງ້ນີກ່ໍ້ຂຶນ້ຢູ່ກບັ

ສະຖານທີ່ ຕັງ້ຂອງສະປາ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນ ການນາໍໃຊມ້າດຕະການດັ່ ງກ່າວມາໃຊ ້

ອກີດວ້ຍ. 

5.7.8.2. ແນະນໍາໃຫໃ້ຊຫຼ້ອດໄຟຟາ້ແບບປະຫຍດັພະລງັງານທງັໝດົ. 

5.7.8.3. ສະວດິໄຟຕອ້ງເປັນສະວດິແບບຫຼີ່ ໄຟລງົໄດທ້ງັໝດົ, ເວັນ້ແຕ່ໃນບໍລເິວນທີ່ ບໍ່ ຈໍາເປັນຕອ້ງໃຊ ້

ດວ້ຍເຫດຜນົຄວາມປອດໄພ ຫຼ ືຕອ້ງປະຕບິດັຕາມແນວທາງການປະຕບິດັ ຄວາມປອດໄພ. 

5.7.8.4. ໃຊສ້ະວດິໄຟແບບຕັງ້ເວລາໄດ,້ ລະບບົແສງສະວ່າງພາຍນອກທງັໝດົ ຕອ້ງເປັນລະບບົທີ່ ໄວຕ່ໍ

ການເຄື່ ອນໄຫວຫຼຕ່ໍືແສງແດດ. ໃນລະຫວ່າງການເປີດໃຫບ້ໍລກິານ ຕອ້ງບໍ່ ເປີດລະບບົແສງ

ສະຫວ່າງພາຍນອກປະໄວ,້ ຍກົເວັນ້ກໍລະນທິີ່ ຈໍາເປັນຕອ້ງເຮດັ ຍອ້ນເຫດຜນົຄວາມປອດໄພ. 

5.7.9. ລະບບົນໍາ້ 

5.7.9.1. ຫາກມອຸີປະກອນທີ່ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຕອ້ງຈດັວາງໄວໃ້ນຕໍາແໜ່ງທີ່ ນໍາ້ຈະລະເຫຍີອາຍໄດໜ້ອ້ຍທີ່

ສຸດ ຫຼ ືຕໍາແໜ່ງທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫສ້ະຖານທີ່ ບໍລກິານເຢັນລງົຕາມທໍາມະຊາດ. 
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5.7.9.2. ຜູຈ້ດັການ ແລະ ພະນກັງານຮາ້ນສະປາຕອ້ງມຄີວາມຮູກ່້ຽວກບັປະລມິານນໍາ້ທີ່ ໃຊສ້ໍາລບັບລໍ ິ

ການສະປາແຕ່ລະປະເພດ. 

5.7.9.3. ແນະນໍາໃຫຕ້ດິຕັງ້ກ໋ອກນໍາ້ ແລະ ຝັກບວົປະຫຍດັນໍາ້ທີ່ ມອຸີປະກອນເພີ່ ມແຮງດນັອາກາດ ຫຼ ື

ອຸປະກອນຄວບຄຸມເວລາໄຫຼຂອງນໍາ້. 

5.7.9.4. ແນະນໍາໃຫໃ້ຊໂ້ຖສຸຂະພນັແບບກດົນໍາ້ໄດສ້ອງລະບບົ ຫຼ ືໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊປີະຫຍດັນໍາ້ອື່ ນໆ. 

5.7.9.5. ຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິການນໍານໍາ້ທີ່ ໃຊໃ້ນສະປາໝຸນວຽນກບັມາໃຊໃ້ໝ່, ທັງ້ນີກ່ໍ້ຂຶນ້ກບັສະຖານທີ່ ຕັງ້

ຂອງສະປາ, ລະບຽບດາ້ນສຸຂະພາບຂອງລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນ

ການນໍາມາດຕະການດັ່ ງກ່າວມາໃຊ.້ 

5.7.10.  ຂີເ້ຫຍືອ້ 

ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງແຍກຂີເ້ຫຍືອ້ທຸກຊະນດິ ເພື່ ອນໍາໄປກໍາຈດັຖິມ້ ຫຼ ື ນໍາກບັມາໃຊໝູ້ນ 

ວຽນຄນືໃໝ່ໃນຮູບແບບທີ່ ເໝາະສມົ. 

5.7.11.  ຊຸມຊນົ 

ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິວດັທະນະທໍາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຫາທາງເພີ່ ມຄຸນຄ່າ ໃຫກ້ບັວຖີິ

ຊວີດິຂອງຄນົໃນທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຫາກເປັນໄປໄດ.້ 

5.7.12.  ສະຖານບໍລກິານສະປາທີ່ ຢູ່ຫ່າງໄກ, ໂດດດ່ຽວ ຫຼ ືຢູ່ໃນປ່າ 

   ສະປາສາ້ງຂຶນ້ຫຼງັຈາກມກີານບງັຄບັໃຊມ້າດຕະຖານສະບບັນີ ້ ແລະ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນພືນ້ທີ່  ທີ່ ຫ່າງໄກ, 

ໂດດດ່ຽວ ຫຼ ືຢູ່ໃນປ່າ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານເພີ່ ມເຕີມດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

5.7.12.1.  ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ, ພດັທະນາ ຫຼ ືເປັນຜູນ້ໍາໃນການໃຊມ້າດຕະການທາງ ນເິວດວທິະຍາ ທີ່ ເປັນນະ

ວດັຕະກໍາຫຼມືາດຕະການໃໝ່ສໍາລບັປົກປ້ອງ ແລະ ສາ້ງຄວາມຍນືຍງົໃຫ ້ ແກ່ສະພາບແວດ

ລອ້ມໃນພືນ້ທີ່ ທີ່ ສະຖານສະປາຕັງ້ຢູ່.  

 

II. ຂັນ້ຕອນການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 
 

1. ຂອບເຂດ 

  ຂັນ້ຕອນນີກໍ້ານດົຄໍານຍິາມ, ຄຸນວຸດທຂິອງຜູສ້ະໝກັ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການຢັງ້ຢືນ, ເງ ື່ອນໄຂຂອງການ

ຕດິຕາມນຕິບຸິກຄນົທີ່ ຖກືຢັງ້ຢືນ ແລະ ການປະເມນີສໍາລບັການຢັງ້ຢືນຄນື, ການລະງບັ ແລະ ການຖອນການຮບັຮອງ, 

ການອຸທອນ, ການຕ່ໍວ່າ ແລະ ການຍກົເລກີການຢັງ້ຢືນ, ການຮກັສາຄວາມລບັ ແລະ ບນັຫາອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່ໍກບັ

ການຢັງ້ຢືນໃນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ, ເຊິ່ ງລວມທງັພຽງແຕ່ການປະເມນີສະຖານບໍລກິານຊະນດິ

ດຽວເທົ່ ານັນ້. 
 

2. ນຍິາມຄໍາສບັ 

ຄໍານຍິາມຂອງຄໍາສບັທີ່ ນໍາໃຊໃ້ນເອກະສານນີມ້ດີ ັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

2.1. ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ໝາຍເຖງິ ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໜ່ວຍງານ

ວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ໄດປ້ະກາດໃຊ.້ 

2.2. ກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ໝາຍເຖງິ ກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍ 

ງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ທີ່ ລວມມບີນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ໄດຮ່້ວມກນັ 
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ກໍານດົບນັດາລະບຽບການຂອງການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ການປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກບັການພຈິາລະນາອະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ, 

ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຖາວອນ ແລະ ການກໍານດົຮູບແບບຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ພອ້ມ 

ທງັກໍານດົແຜ່ນປ້າຍມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຈາກອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO). 

2.3. ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ໝາຍເຖງິ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 

ຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ 

ຊຶ່ ງມບີດົບາດໃນການກັ່ ນຕອງບດົລາຍງານການກວດກາມາດຕະຖານໃນເບືອ້ງຕົນ້ ກ່ອນທີ່ ຈະສະເໜຂີອໍະນຸ 

ມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ການຮກັສາມາດຕະຖານ ແລະ ການຖອນໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານທີ່ ຢູ່ 

ໃນມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ມບີດົບາດໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ອື່ ນໆທີ່ ໄດຮ້ບັມອບ 

ໝາຍຈາກໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG). 

2.4. ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໝາຍເຖງິ ໜ່ວຍງານທີ່ ມບີດົບາດໃນການປະເມນີຄຸນນະພາບ 

ການໃຫບ້ໍລກິານ, ຂັນ້ຕອນການເຮດັວຽກຕ່າງໆ ແລະ ພຈິາລະນາການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະ 

ຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ຢູ່ຮາ້ນດັ່ ງກ່າວ. 

2.5. ຜູສ້ະໝກັ ໝາຍເຖງິ ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ມຄີວາມມຸ່ງຫວງັຕອ້ງການສະໝກັ ເພື່ ອສະເໜຂີອໍະນຸມດັໃບຢັງ້ຢືນມາດ 

ຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ. 

2.6.  ການກວດກາ/ການປະເມນີ ໝາຍເຖງິ ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການພຈິາລະນາການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງ 

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ໃນການກວດກາຄຸນນະພາບການໃຫບ້ໍລກິານຂອງຮາ້ນສະປາດັ່ ງ 

ກ່າວ. 

2.7. ຜູກ້ວດກາ/ຜູປ້ະເມນີ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົຜູທ້ີ່ ຈດັຕັງ້ການລງົກວດກາຄຸນນະພາບການໃຫບ້ໍລກິານ, ຂັນ້ຕອນ 

ການເຮດັວຽກຕ່າງໆ ແລະ ພຈິາລະນາການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາ 

ອາຊຽນ ຢູ່ຮາ້ນດັ່ ງກ່າວ ຊຶ່ ງມຄຸີນວຸດທ ິເປັນທີ່ ຍອມຮບັ. 

2.8. ການຂໍອຸທອນ ໝາຍເຖງິ ການບໍ່ ເຫນັດກີບັການຕດັສນິ ຫຼ ື ສິ່ ງທີ່ ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານ

ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ແລະ    ໜ່ວຍງານກວດກາ

ຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໄດຕ້ດັສນິໄປແລວ້ ຫຼ ື ຍງັມບີນັຫາຂອ້ງໃຈຕ່ໍກບັຜນົຂອງການພຈິາລະນາ ຫຼ ື

ມຄີວາມຕອ້ງການໃຫໜ່້ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ອງົການ 

ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ພຈິາລະນາຄນືກ່ຽວກບັ 

ຜນົຂອງການພຈິາລະນານັນ້. 

2.9. ການຮອ້ງຮຽນ ໝາຍເຖງິການບໍ່ ເພິ່ ງພໍໃຈໃນການໃຫບ້ໍລກິານອື່ ນໆ ໂດຍບໍ່ ລວມເຖງິການຍື່ ນຄໍາຮອ້ງສະ 

ໝກັ, ການປະເມນີ ແລະ ການຕດັສນິໃຈ.  

2.10. ການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ໝາຍເຖງິ ການຈດັຕັງ້ເພື່ ອປະເມນີຄວາມສອດຄ່ອງກບັ 

ມາດຕະຖານ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານ ຢູ່ຮາ້ນສະປາດັ່ ງກ່າວ.  

2.11. ການຕດິຕາມກວດກາ ໝາຍເຖງິ ການປະເມນີເພື່ ອຕດິຕາມເບິ່ ງການຮກັສາມາດຕະຖານການບໍລກິານ 

ສະປາອາຊຽນ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາກ່ອນທີ່ ຈະມກີານປະເມນີເພື່ ອອອກໃບ 

ຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ທງັນີກ່ໍ້ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຮາ້ນສະປານັນ້ ຍງັປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດ ້

ກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານ. 

2.12. ການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ໝາຍເຖງິ ການປະເມນີເພື່ ອ ຢັງ້ຢືນມາດ 
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ຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ຊຶ່ ງມຈີດຸປະສງົ ເພື່ ອກວດຄນືຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານການບໍລ ິ

ການສະປາອາຊຽນ ວ່າຍງັມປີະສດິທພິາບຢູ່ ຫຼ ື ບໍ່ ? ການປະເມນີເພື່ ອ ອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

ໃຫຄ້ນືໃໝ່ ຈະຈດັຂຶນ້ກ່ອນທ່ີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ. 

2.13. ຄວາມຍຸດຕທໍິາ ໝາຍເຖງິ ການເຮດັວຽກງານກວດກາທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ໂດຍບໍ່ ເອາົອກັຄະຕ ິ

ສ່ວນຕວົມາກ່ຽວຂອ້ງ ຊຶ່ ງໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ ມອີດິທພິນົດາ້ນລບົມາກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານການປະເມນີ 

ນີ,້ ລວມທງັບໍ່ ມຄີວາມຂດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ, ບໍ່ ມອີກັຄະຕ,ິ ມຄີວາມເປັນກາງ, ມຄີວາມ 

ເປັນທໍາ, ມຄີວາມຄດິທີ່ ເປີດກວາ້ງ ແລະ ບໍ່ ເຂົາ້ຂາ້ງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ ງ. 

2.14. ເຄື່ ອງໝາຍຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ໝາຍເຖງິ ເຄື່ ອງໝາຍທີ່ ສະແດງເຖງິ 

ການຮບັຮອງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ, ຊຶ່ ງເປັນລຂິະສດິຂອງກອງປະຊຸມວຊິາການມາດ 

ຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ບໍ່ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ ້ໂດຍບໍ່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ. 
 

3. ສະຖານະຂອງໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງເປັນນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ື ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງນຕິບຸິກຄນົ 

ທີ່ ຖກືຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ເພື່ ອດໍາເນນີກດິຈະກໍາທາງດາ້ນການກວດກາມາດຕະຖານການ

ບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ແລະ ຈະຕອ້ງຖກືຮບັຮອງໂດຍອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO). 

ໝາຍເຫດ: ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານພາກລດັ ຈະຖວ່ືາເປັນນຕິບຸິກຄນົ ຖກືຕອ້ງຕາມ 

ກດົໝາຍ ທີ່ ຢູ່ບນົພືນ້ຖານສະຖານະຂອງລດັຖະບານ. 
 

4. ອງົປະກອບ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) 

4.1. ອງົປະກອບ 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ມອບໝາຍໃຫຄ້ະນະກໍາມະການ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ປະທານ 01 

ທ່ານ ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈາກບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ເພື່ ອປະ 

ກອບເຂົາ້ເປັນຄະນະກໍາມະການ ແລະ ກອງເລຂາ.   

4.2. ໜາ້ທີ່  

1) ມໜີາ້ທີ່ ໃນການກັ່ ນຕອງບດົລາຍງານການກວດກາ ໃນເບືອ້ງຕົນ້ ກ່ອນທີ່ ຈະສະເໜຂີອໍະນຸມດັອອກໃບ 

ຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ການພຈິາລະນາລະງບັ ແລະ ຖອນໃບຢັງ້ຢືນ 

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ເພື່ ອສະເໜຫີາກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານດາ້ນການ 

ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເພື່ ອພຈິາລະນາຕດັສນິໃຈ. 

2) ທບົທວນຄນື ແລະ ປັບປຸງຂັນ້ຕອນການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລກິານ 

ສະປາອາຊຽນ ແລະ ລະບຽບການໃນການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລ ິ

ການສະປາອາຊຽນ; ແລະ 

3) ມບີດົບາດໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານ 

ດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG). 

4.3. ການຈດັກອງປະຊຸມ 

ການຈດັກອງປະຊຸມ ຄວນຈດັຂຶນ້ຢ່າງໜອ້ຍ 6 ເດອືນ/ຄັງ້ ແລະ ອາດຈະມກີານຈດັກອງປະຊຸມເພີ່ ມຕື່ ມ

ອກີໃນກໍລະນຈີໍາເປັນ. 
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1) ຈໍານວນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ 

ຈໍານວນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ ຄວນມຈີໍານວນບໍ່ ຕ່ໍາກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງຈໍານວນຄະນະກໍາມະການ. 

2) ການກໍານດົປະຊຸມ 

ການກໍານດົປະຊຸມ ຈະຕອ້ງເຮດັເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ແຈງ້ໃຫຄ້ະນະກໍາມະການຮບັຮູກ່້ຽວກບັ 

ວນັເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່  ຢ່າງໜອ້ຍລ່ວງໜາ້ 7 ວນັ ກ່ອນຈະເປີດກອງປະຊຸມ ຍກົເວັນ້ໃນກໍລະນ ີ

ຈໍາເປັນຮບີດ່ວນ. 

3) ມໜີາ້ທີ່ ລງົນາມໃນສນັຍາຄວາມຂດັແຍ່ງທາງຜນົປະໂຫຍດ 

ຄະນະກໍາມະການ ຈະຕອ້ງໄດລ້ງົນາມໃນສນັຍາຮກັສາຂໍມ້ນູລບັ ແລະ ສນັຍາການຂດັແຍ່ງທາງຜນົ 

ປະໂຫຍດ. ຮູບແບບຂອງສນັຍາຮກັສາຂໍມ້ນູລບັ ແລະ  ສນັຍາຄວາມຂດັແຍ່ງທາງຜນົປະໂຫຍດ ດັ່ ງທີ່

ໄດສ້ະແດງຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ກ ແລະ ຂ ຕາມລໍາດບັ. 

4) ການແກໄ້ຂບນັຫາ 
ການແກໄ້ຂບນັຫາ ຈະຕອ້ງມາຈາກຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຄະນະກໍາມະການຜູໜ້ຶ່ ງມໜີຶ່ ງຄະແນນສຽງ. 

ໃນກໍລະນທີີ່ ມຄີະແນນສຽງເທົ່ າກນັ ປະທານຈະເປັນຜູຕ້ດັສນິ. 

5) ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ 

ໃນກອງປະຊຸມ ຈະຕອ້ງມກີານບນັທກຶກອງປະຊຸມ. ໃນກໍລະນທີີ່ ມຂີໍຄ້ດິເຫນັທີ່ ຂດັແຍ່ງກນັ ຕອ້ງລະບຸ 

ເຫດຜນົໃສ່ໃນບດົບນັທກຶໃຫລ້ະອຽດ.  

6) ການຮກັສາຂໍມູ້ນລບັ ແລະ ການຂດັແຍ່ງທາງຜນົປະໂຫຍດ. 

ຄະນະກໍາມະການ ຈະຕອ້ງໄດລ້ງົນາມໃນສນັຍາຮກັສາຂໍມ້ນູລບັ ແລະ ສນັຍາການຂດັແຍ່ງທາງຜນົ 

ປະໂຫຍດ. ຮູບແບບຂອງສນັຍາຮກັສາຂໍມູ້ນລບັ ແລະ ສນັຍາການຂດັແຍ່ງທາງຜນົປະໂຫຍດ ດັ່ ງທີ່

ໄດສ້ະແດງຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ກ ແລະ ຂ ຕາມລໍາດບັ. 
 

5. ຄຸນວຸດທຂິອງຜູສ້ະໝກັ 

ຜູສ້ະໝກັຕອ້ງມຄຸີນວຸດທ ິດັ່ ງນີ:້ 

1) ເປັນບຸກຄນົ ຫຼ ືນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ປະກອບທຸລະກດິສະປາ ທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ໃນປະເທດນັນ້. 

2) ຈະຕອ້ງດໍາເນນີການຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງປະເທດນັນ້. 

3) ຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ລວມເຖງິການ

ປັບປຸງແກໄ້ຂ ແລະ ເພີ່ ມເຕມີຕາມເງ ື່ອນໄຂ ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ໄປແລວ້; ແລະ 

4) ຈະບໍ່ ມກີານຖອນໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວ ໂດຍກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານດາ້ນການ 

ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG), ຍກົເວັນ້ໃນກໍລະນທີີ່ ໄດໃ້ຫໃ້ບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ໄປແລວ້ເກນີ 6 

ເດອືນ. 
 

6.  ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

6.1  ຜູສ້ະໝກັ ຕອ້ງມຄີວາມມຸ່ງຫວງັທີ່ ຈະສະໝກັເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ໂດຍຈະຕອ້ງຍື່ ນ 

ໃບສະໝກັເຖງິ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ປະຈໍາປະເທດນັນ້ໆ ພອ້ມດວ້ຍເອກະສານ 

ຄດັຕດິ ທີ່ ໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນແບບຟອມສະໝກັ ສໍາລບັມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ. 

6.2  ພາຍຫລງັໄດຮ້ບັໃບສະໝກັເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ດັ່ ງທ່ີລະບຸໄວໃ້ນຂໍທ່ີ້ 6.1, ອງົການ 
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ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ພຈິາລະນາແບບຟອມຂອງຜູສ້ະໝກັ ແລະ ເອກະສານຄດັຕດິຕ່າງໆ ເພື່ ອກວດກາເບິ່ ງຄວາມ 

ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນຂອງໃບສະໝກັ. 

2) ສົ່ ງແບບຟອມຂອງຜູສ້ະໝກັ ແລະ ເອກະສານຄດັຕດິຕ່າງໆ ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບ

ມາດຕະຖານ ເພື່ ອລງົກວດກາ ຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ 

  . 6.3 ເມື່ ອໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານໄດຮ້ບັເອກະສານຂອງຜູສ້ະໝກັເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບ  

 ຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຈາກອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ໜ່ວຍງານ

ກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

1) ການກວດກາເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄປຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນລະ 

ບຽບການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ທີ່ ລະບຸຢູ່ໃນມາດຕະຖານການ 

ບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ຄພືາຍໃນ 60 ວນັ ເລີ່ ມຈາກວນັທີ່ ໄດຍ້ື່ ນໃບສະໝກັໄປແລວ້. ໃນກໍ 

ລະນທີີ່ ການກວດກາ ບໍ່ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມເວລາທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນ

ນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງລາຍງານເປັນລາຍລກັອກັສອນ ໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 

(NTO) ຮບັຊາບທນັທ ີ ພອ້ມທງັໃຫເ້ຫດຜນົ. ເມື່ ອລງົກວດກາສະຖານທີ່ ຕວົຈງິ ໜ່ວຍງານ

ກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງເຮດັບດົລາຍງານການລງົກວດກາດັ່ ງກ່າວ. 

2) ສະຫລຸບຜນົຂອງການລງົກວດກາ ແລະ ກະກຽມເຮດັບດົລາຍງານສົ່ ງໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວ 

ແຫ່ງຊາດ (NTO) ເພື່ ອພຈິາລະນາບດົລາຍງານໃນເບືອ້ງຕົນ້. 

6.4  ຜູສ້ະໝກັ ຈະຕອ້ງອະນຸຍາດໃຫ ້ ພະນກັງານຈາກໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ

ອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ລງົສງັເກດການ ການເຮດັວຽກ 

ຂອງທມີງານກວດກາຢູ່ຮາ້ນສະປາດັ່ ງກ່າວ. 

6.5  ເມື່ ອໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ອະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນ 

ມາດຕະຖານແລວ້. ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ປ້າຍມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງກໍານດົເອາົວນັທີ່ ທີ່ ໜ່ວຍ 

ງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ຕກົລງົຮບັຮອງນັນ້. ສ່ວນໃບຢັງ້ຢືນ 

ມາດຕະຖານແມ່ນມອີາຍຸ 3 ປີ ແລະ ບໍ່ ສາມາດໂອນໃຫຮ້າ້ນສະປາອື່ ນໄດ.້ ຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບ 

ຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງໄດຈ່້າຍຄ່າໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ຄ່າປ້າຍມາດຕະຖານ.  

6.6  ຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຄວນສະແດງປ້າຍມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາ 

ຊຽນໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຮູບແບບ 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 ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ສໍາລບັຮາ້ນສະປາ 

ທີ່ ຕັງ້ຂຶນ້ຢູ່ສະ ຖານທີ່ ໃໝ່ ຈະຕອ້ງໄດຍ້ື່ ນແບບຟອມສະໝກັ ຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້  
 

7. ເງ ື່ອນໄຂສໍາລບັຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

ຮາ້ນສະປາດັ່ ງກ່າວ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  
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7.1   ຈະຕອ້ງຮກັສາມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ;້ 

7.2    ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານບໍລກິານສະປາອາຊຽນດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊໄ້ດສ້ະເພາະໃນການດໍາ  

ເນນີທຸລະກດິສະປາເທົ່ ານັນ້. 

7.3 ບໍ່ ໃຫເ້ອາົໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ/ປ້າຍມາດຕະຖານ ໄປນໍາໃຊໃ້ນທາງທີ່ ເຊື່ ອມເສຍ. 

7.4 ຈະຕອ້ງຍຸດຕສິິ່ ງພມິ, ສື່ ໂຄສະນາ ແລະ ການປະຊາສໍາພນັທນັທ ີ ທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຖກືຍກົ 

ເລກີຊົ່ ວຄາວ, ຖກືຍກົເລກີຖາວອນ ຫຼ ືຖກືຖອນ ບໍ່ ວ່າຈະດວ້ຍເຫດຜນົໃດກ່ໍຕາມ.   

7.5  ຈະຕອ້ງອະນຍຸາດໃຫພ້ະນກັງານຈາກໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 

(QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ລງົສງັເກດການ ການເຮດັວຽກຂອງທມີງານ 

ກວດກາຢູ່ຮາ້ນສະປາດັ່ ງກ່າວ. 

7.6  ຖາ້ຫາກກດິຈະການມກີານປ່ຽນແປງ ດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົໂດຍກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານການ 

ທ່ອງທ່ຽວ (QTWG) ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງສະຖານະທາງກດົໝາຍ, ສະຖານະທາງການຄາ້, ອງົການ 

ຫຼ ື ເຈ ົາ້ຂອງກດິຈະການ, ທີ່ ຢູ່, ບ່ອນຕດິຕ່ໍ ແລະ ທີ່ ສໍາຄນັ ແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ ສໍາຄນັໃນຮາ້ນ 

ສະປາ. ຮາ້ນສະປານັນ້ ຈະຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ((NTO) ຮບັຊາບໂດຍທນັທ ີ

ເພື່ ອດໍາເນນີການພຈິາລະນາວ່າ ການປ່ຽນແປງດັ່ ງກ່າວນັນ້ມຜີນົກະທບົຕ່ໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ 

ຫຼ ືບໍ່ ? ໃນກໍລະນຫີາກມຜີນົກະທບົ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງສະເໜຫີາໜ່ວຍງານ

ວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ໂດຍທນັທ.ີ 

7.7    ຕອ້ງໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມກືບັໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໃນການລງົກວດກາທຸກຄັງ້. 

7.8   ຖາ້ຫາກມຄີວາມຕອ້ງການທີ່ ຈະຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ຮາ້ນສະປາ ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫອ້ງົ 

ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຮບັຊາບເປັນລາຍລກັອກັສອນພາຍໃນ 90 ວນັ.  

7.9  ຖາ້ຫາກມຄີວາມຕອ້ງການທີ່ ຈະສບືຕ່ໍຮກັສາໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ຮາ້ນສະປາ ຈະຕອ້ງຍື່ ນໃບສະ 

ໝກັຄນືໃໝ່ ລ່ວງໜາ້ຢ່າງໜອ້ຍ 90 ວນັ ກ່ອນທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ; ແລະ 

7.10  ຈະຕອ້ງກະກຽມ ແລະ ຮກັສາບດົບນັທກຶການຮອ້ງຮຽນ ພອ້ມທງັຜນົຂອງການຮອ້ງຮຽນ  ແລະ 

ຈະຕອ້ງສົ່ ງບດົບນັທກຶານຮອ້ງຮຽນ ພອ້ມທງັຜນົຂອງການຮອ້ງຮຽນ ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະ 

ພາບມາດຕະຖານ ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ແລະ ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານ

ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເມື່ ອມກີານຮອ້ງຂ.ໍ 
 

8. ການກວດກາ ແລະ ການປະເມນີເພື່ ອຂໍອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຄນືໃໝ່ 

8.1 ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງໄດດ້ໍາເນນີການລງົກວດກາ ເພື່ ອຕດິຕາມເບິ່ ງ 

ການຮກັສາມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ຂອງຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

ນັນ້ ຢ່າງໜອ້ຍ 01 ປີ/ຄັງ້ ຊຶ່ ງເລີ່ ມຈາກວນັທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັໂດຍ ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະ 

ຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG). ສໍາລບັການລງົຕດິຕາມກວດກາ ທມີງານກວດກາຈະຕອ້ງ 

ດໍາເນນີການໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບຽບການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ດັ່ ງທີ່

ໄດກໍ້ານດົຢູ່ໃນມາດຕະຖານບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ 

ຈະຕອ້ງເຮດັບດົລາຍງານ ສົ່ ງໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ພາຍໃນ 30 ວນັ ເລີ່ ມຈາກ 

ວນັທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັໃຫລ້ງົກວດກາ. 

8.2 ການປະເມນີ ເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຄນືໃໝ່ ຈະຈດັຂຶນ້ໃນທຸກໆ 3 ປີ ກ່ອນທີ່ ໃບ 
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ຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ. ທມີງານກວດກາ ຈະຕອ້ງດໍາເນນີການລງົປະເມນີໃຫສ້ອດ 

ຄ່ອງກບັລະບຽບການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົຢູ່ໃນມາດຕະ 

ຖານບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງເຮດັບດົ 

ລາຍງານການລງົປະເມນີ ສົ່ ງໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ພາຍໃນ 30 ວນັ ເລີ່ ມຈາກ 

ວນັທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັໃຫລ້ງົປະເມນີ.  

8.3 ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ 

ຊາດ (NTO) ສະຫງວນສດິໃນການອະນຸຍາດໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານດໍາເນນີ 

ການລງົກວດກາເພີ່ ມເຕມີ ຫຼ ື ລງົກວດກາເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຄນືໃໝ່ ໂດຍບໍ່ ຈໍາ

ເປັນຕອ້ງແຈງ້ລ່ວງໜາ້ໃນກໍລະນດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

1)  ໃນກໍລະນທີີ່ ມຂີໍສ້ງົໄສກ່ຽວກບັ ປະສດິທພິາບການດໍາເນນີງານທີ່ ຫລຸດລງົຂອງຮາ້ນສະປາ ທີ່ ໄດຮ້ບັ 

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້.    

2)  ເມື່ ອເວລາທີ່ ມຜີນົຂອງການຮອ້ງຮຽນ ຫຼ ື ຂໍມ້ນູທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ການປະຕບິດັງານຂອງ 

ຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດກໍ້ານດົຢູ່ໃນມາດ 

ຕະຖານບໍລກິານສະປາອາຊຽນ. 

ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວ 

ແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ ການລງົຕດິ 

ຕາມ ຫຼ ື ກວດກາເພີ່ ມເຕມີ ເພື່ ອການສະເໜຂີໍອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ແລະ ໜ່ວຍງານ

ກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງເຮດັບດົລາຍງານການລງົຕດິຕາມ ຫຼ ື ບດົລາຍງານການລງົ 

ກວດກາ ພາຍໃນ 30 ວນັ ເລີ່ ມຈາກວນັທີ່  ໄດລ້ງົຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ.  

8.4 ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ 

ຊາດ (NTO) ສະຫງວນສດິໃນການດໍາເນນີການລງົກວດກາເປັນກໍລະນພີເິສດ ໂດຍການແຈງ້ໃຫໂ້ຮງ

ແຮມທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ ຮູກ່້ອນລ່ວງໜາ້ໃນໄລຍະເວລາສັນ້ໆ ໃນກໍລະນທີີ່ ຈໍາເປັນ 

ດັ່ ງນີ:້  

1) ຈະຕອ້ງກວດກາຂໍຮ້ອ້ງຮຽນຂອງຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້. 

2) ກວດຄນື ຫຼ ືຕດິຕາມ ຜນົກະທບົທີ່ ເກດີຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນ 

ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງສະຖານະທາງກດົໝາຍ, ສະຖານະທາງການຄາ້, ສະຖານະທາງອງົການ ຫຼ ື

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

ຢູ່ພາຍໃນຮາ້ນສະປາ. 

3) ຕດິຕາມການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ. 

ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ 

ຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເພື່ ອດໍາເນນີການລງົກວດກາເປັນ 

ກໍລະນພີເິສດ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງເຮດັບດົລາຍງານ ການລງົກວດກາ 

ພາຍໃນ 30 ວນັ ເລີ່ ມຈາກວນັທີ່ ລງົກວດກາ.  
 

9. ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ. 

9.1   ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ. 
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ໃນກໍລະນທີີ່ ຮາ້ນສະປາ ທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ ບໍ່ ໄດດ້ໍາເນນີການໄປຕາມຂັນ້ຕອນຂອງ 

ການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົຢູ່ໃນມາດຕະຖານການບໍລກິານ 

ສະປາອາຊຽນ ແລະ ລະບຽບການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນ ດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົຢູ່ໃນມາດ 

ຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ແລະ ບໍ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານການ 

ບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ຕາມທີ່ ກໍານດົໄວ ້ແລະ ບໍ່ ໄດແ້ກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ບໍ່ ປະ 

ຕບິດັຕາມກດົລະບຽບຕາມເວລາທີ່ ກໍານດົໄວ.້ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງ 

ເຮດັບດົລາຍງານເພື່ ອ ລາຍງານຫາອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ເພື່ ອພຈິາລະນາຍກົເລກີ 

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວໃນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫຮ້າ້ນສະປາດັ່ ງກ່າວ ດໍາເນນີການ 

ປັບປຸງແກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. ຮາ້ນສະປາ ທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນນັນ້ ຈະຕອ້ງດໍາເນນີການປັບປຸງແກໄ້ຂ 

ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຈະໄດຮ້ບັການກວດກາໂດຍໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບ

ມາດຕະຖານ ພາຍໃນ 180 ວນັ. ຖາ້ຫາກການດໍາເນນີການແກໄ້ຂ ບໍ່ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ພາຍໃນ 180 ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ດັ່ ງກ່າວຈະຖກືຍກົເລກີຖາວອນ. 

9.2 ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຖາວອນ 

ໃນກໍລະນທີີ່ ຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນນັນ້ ຕກົຢູ່ໃນໜຶ່ ງ ຫຼ ືຫຼາຍກໍລະນ ີດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ບໍ່ ສອດຄ່ອງຕາມກດົລະບຽບທີ່ ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 

(QTWG) ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ກໍານດົ ແລະ ມຜີນົກະທບົທີ່ ຮາ້ຍແຮງຕ່ໍ 

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ. 

2)  ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເນືອ້ໃນສໍາຄນັຂອງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ 

3)  ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫລງັຈາກທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນ 

ມາດຕະຖານ ຖກືຍກົເລກີຊົ່ ວຄາວ 2 ຄັງ້ ພາຍໃນ 180 ວນັ; ແລະ 

4) ມກີານຮອ້ງຮຽນຕ່ໍການພຈິາລະນາຂອງອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຊຶ່ ງອາດຈະສົ່ ງຜນົ 

ເສຍຫາຍຕ່ໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວ. 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງເຮດັບດົລາຍງານ ແລະ ສະເໜຫີາອງົ 

ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ພຈິາລະນາຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ເພື່ ອດໍາເນນີການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດ 

ຕະຖານຖາວອນ ແລະ ຫລງັຈາກນັນ້ ຈຶ່ ງສະເໜຫີາໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ

ອາຊຽນ (QTWG) ພຈິາລະນາຕດັສນິ ເພື່ ອຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານເປັນການຖາວອນ. 

ເພື່ ອໃຫຮ້າ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນນັນ້ ສົ່ ງຄນືໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ປ້າຍມາດຕະຖານ 

ໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ໂດຍທນັທ.ີ 
 

10.ການຂໍອຸທອນ ແລະ ການຮອ້ງຮຽນ 

10.1 ການຂໍອຸທອນ 

1) ຜູສ້ະໝກັ ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ໂດຍອງີຕາມ ຂໍທ້ີ່  6 ຫຼ ື ຮາ້ນສະປາ ທີ່ ໄດຮ້ບັໃບ

ຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ໂດຍອງີຕາມ ຂໍທ້ີ່  9 ສາມາດຍື່ ນຂອຸໍທອນ ພາຍໃນ 30 ວນັ ເລີ່ ມຈາກວນັທີ່  ອງົການ 

ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ໄດສ້ົ່ ງໜງັສແືຈງ້ຜນົຂອງການພຈິາລະນາ ຫຼ ື ຜນົຂອງການແຈງ້ເຕອືນ. 

ໜງັສອຸືທອນ ຈະຕອ້ງສົ່ ງໄປຫາອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ເປັນລາຍລກັອກັສອນ. ຖາ້ຫາກການ 

ຂໍອຸທອນ ຖກືສົ່ ງໂດຍທາງຈດົໝາຍອເີມລ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ.  
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 2) ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງແຕ່ງຕັງ້ ຄະນະຜູພ້ຈິາລະນາການຂໍອຸທອນ ໂດຍການພຈິາ 

ລະນາໄປແຕ່ລະກໍລະນ ີ ເປັນພືນ້ຖານເພື່ ອພຈິາລະນາການຂໍອຸທອນ ແລະ ແຈງ້ໃຫ ້ ຜູຂ້ໍອຸທອນຮບັຊາບຜນົ 

ຂອງການພຈິາລະນາພາຍໃນ 60 ວນັ ເລີ່ ມຈາກວນັທີ່ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ໄດຮ້ບັໜງັສຂື ໍ

ອຸທອນ.  

3) ໃນລະຫວ່າງການພຈິາລະນາການຂໍອຸທອນ ຊຶ່ ງຍງັບໍ່ ທນັສິນ້ສຸດລງົ, ຜນົຂອງການພຈິາລະນາໂຕເກົ່ າ 

ຖວ່ືາຍງັມຜີນົສກັສດິຢູ່ (ຍງັມຜີນົບງັຄບັໃຊຢູ່້). 

4) ຜນົຂອງການພຈິາລະນາການຂໍອຸທອນຈະຕອ້ງສິນ້ສຸດລງົ  

5) ຜູຂ້ໍອຸທອນ ຈະຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຄ່າໃຊຈ່້າຍທງັໝດົໃນວຽກງານຂອງການພຈິາລະນາຂໍອຸທອນ, ໃນກໍ 

ລະນທີີ່ ການອຸທອນນັນ້ມຜີນົ.  

10.2 ການຮອ້ງຮຽນ. 

ສໍາລບັການຍື່ ນໜງັສຮືອ້ງຮຽນ, ຜູຮ້ອ້ງຮຽນຈະຕອ້ງຍື່ ນໃບຄໍາຮອ້ງ ໂດຍໜງັສທືາງການ ຫຼ ື ທາງໂທລະສບັ 

ທີ່ ສາມາດຢືນຢັນໄດວ່້າເປັນເລື່ ອງຈງິ ແລະ ມຫີລກັຖານພຽງພໍທີ່  ສະໜບັສະໜູນຕ່ໍການຮອ້ງຮຽນດັ່ ງກ່າວ 

ເພື່ ອຍື່ ນຫາໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຫຼ ືອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO). 

ໃນກໍລະນທີີ່ ຜູຮ້ອ້ງຮຽນ ຍື່ ນໃບຄໍາຮອ້ງຫາໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ, ໜ່ວຍງານ 

ກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO)  ຮບັຊາບໂດຍ 

ໜງັສທືາງການພາຍໃນ 10 ວນັ ເລີ່ ມຈາກວນັທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຄໍາຮອ້ງນັນ້. 

ເມື່ ອອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຮຽນແລວ້, ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 

(NTO) ຈະພຈິາລະນາຂໍມ້ນູທີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ອາດຈະຂໍຂໍມ້ນູຫລກັຖານ ເພີ່ ມເຕມີເພື່ ອພຈິາລະນາວ່າໜງັສ ື

ດັ່ ງກ່າວ ເປັນຄໍາຮອ້ງຮຽນໄດ ້ ຫຼ ື ບໍ່ ? ແລະ ຫລງັຈາກນັນ້ ຈະແຈງ້ຜນົຂອງການພຈິາລະນາໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຮຽນ 

ຮບັຊາບໂດຍແຈງ້ເປັນໜງັສທືາງການ. ໃນກໍລະນທີີ່ ຜນົຂອງການພຈິາລະນາອອກມາວ່າ ໜງັສດືັ່ ງກ່າວ 

ສາມາດເປັນຄໍາຮອ້ງຮຽນໄດ ້ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ບັຜດິຊອບ ດໍາເນນີການວ ິ

ເຄາະຫາສາເຫດ, ຫລງັຈາກນັນ້ ຈະດໍາເນນີການປັບປຸງແກໄ້ຂ ແລະ ແຈງ້ຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ດັ່ ງກ່າວ ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຮຽນ ໂດຍໜງັສທືາງການ.  
 

 11. ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

ຖາ້ຫາກ ມໜີຶ່ ງໃນຫຼາຍກໍລະນ ີດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

11.1 ຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ ແຈງ້ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ເປັນລາຍລກັ 

ອກັສອນ. 

11.2 ຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ ໄດຢຸ້ດຕກິດິຈະການ. 

11.3 ຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ ລົມ້ລະລາຍ. 
 

12. ການຮກັສາຂໍມ້ນູລບັ 

ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG), ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ແລະ 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງຮກັສາຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັ 

ຈາກຜູສ້ະໝກັ ແລະ ຮາ້ນສະປານັນ້ ໄວເ້ປັນຄວາມລບັ ລວມທງັຂໍມູ້ນລບັທີ່ ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານ
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ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG), ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະ 

ພາບມາດຕະຖານ ໄດຮ້ບັຈາກແຫລ່ງຂໍມູ້ນອື່ ນໆ. 
 

ໃນກໍລະນ ີທີ່ ກອງປະຊຸມວຊິາການດາ້ນມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG), ອງົການ 

ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ສາມາດເປີດເຜຍີຂໍມ້ນູຂອງຜູ ້

ສະໝກັ ແລະ ຮາ້ນສະປານັນ້ ໂດຍອງີຕາມຄໍາສັ່ ງຂອງກດົໝາຍ,  ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຫຼ ື   

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັ ແລະ ຮາ້ນສະປານັນ້ ຮບັຊາບ. 
 

13. ກໍລະນອີື່ ນໆ. 

13.1 ໃນກໍລະນ ີ ທີ່ ມກີານປັບປຸງຂັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົ ແລະ ການຮບັຮອງມາດຕະຖານການບໍລກິານ 

ສະປາອາຊຽນ ແລະ ລະບຽບການປະເມນີຜນົ ແລະ ການຮບັຮອງມາດຕະຖານການບໍລກິານ 

ສະປາອາຊຽນ ແລະ ລະບຽບການອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາ ອາຊຽນ  

ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ 

ຮບັຊາບເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ປະກາດ ໃຫສ້າທາລະນະຮບັຊາບ ແລະ ຫລງັຈາກນັນ້   ໜ່ວຍ

ງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງເປັນຜູແ້ຈງ້ໃຫຮ້າ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະ 

ຖານນັນ້ ຮບັຊາບ.  

13.2 ຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຫຼ ື ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງ 

ປັບປຸງແກໄ້ຂ ຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມຂັນ້ຕອນການປະເມນີ ແລະ ການຮບັຮອງມາດຕະຖານການບໍລກິານ 

ສະປາອາຊຽນ ແລະ ລະບຽບການປະເມນີ ແລະ ການຮບັຮອງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາ 

ອາຊຽນ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍອງີຕາມ ຂໍທ້ີ່  13.1 ພາຍໃນໄລຍະ 

ເວລາທີ່ ໄດກໍ້ານດົ.
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ໂຄງຮ່າງຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານ

ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) 

 

 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) 

ເຈ ົາ້ຂອງຮາ້ນສະປາ 

 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບ 

ມາດຕະຖານ 

 

ເຈ ົາ້ຂອງຮາ້ນສະປາ 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບ 

ມາດຕະຖານ 

 

ເຈ ົາ້ຂອງຮາ້ນສະປາ 

 

 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບ 

ມາດຕະຖານ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ກ:  

 
ສນັຍາການຮກັສາຂໍມ້ນູລບັ 

 

  ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີຮ່້າງກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນສາກນົວ່າດວ້ຍການຮກັສາເປັນຄວາມລບັ ບນັດາຂໍມ້ນູທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິ

ຈະກໍາການຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ເຊິ່ ງຈະມຜີນົບງັຄບັໃຊຕ່ໍ້ບຸກຄນົ ລວມທງັການກວດກາ ແລະ 

ການຢັງ້ຢືນຂອງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນທີ່ ວາງອອກ ໂດຍໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ

ອາຊຽນ (QWTG), ເຊິ່ ງສະມາຊກິຂອງຄະນະກໍາມະການໃນອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO), ຄະນະກໍາມະການ

ອຸທອນ, ພະນກັງານ NTO, ອງົການກວດກາ, ບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ຈາກ NTO ເພື່ ອປະຕບິດັ ແລະ ໄດຮ້ບັ

ເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນ ອງິຕາມກດິຈະກໍາການ ຢັງ້ຢືນຂອງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ

ໃນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຜູເ້ຊິ່ ງຈະເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂໍມູ້ນຂອງຜູສ້ະໝກັ/ນຕິ ິບຸກຄນົຢ່າງເປັນຄວາມລບັ.  

  ຂາ້ພະເຈົາ້, ໂດຍປະຕບິດັສອດຄ່ອງກບັສນັຍານີ,້ ຮບັປະກນັວ່າຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຮກັສາຂໍມ້ນູໃນກດິຈະກໍາການ

ກວດກາຂອງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນທີ່ ວາງອອກໂດຍ ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 

(QWTG) ເຊິ່ ງບໍ່ ສາມາດເປີດເຜຍີ ຕ່ໍບຸກຄນົທີ່  3. ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຢັງ້ຢືນວ່າ: 

1. ຈະບໍ່ ເປີດເຜຍີຮູບແບບເອກະສານ ແລະ ຂໍມ້ນູຂອງຜູສ້ະໝກັ/ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮອງ ຖກືນໍາໃຊໃ້ນ

ການກວດກາ ແລະ ການຢັງ້ຢືນເວັນ້ເສຍແຕ່ຕອ້ງການໂດຍກດົໝາຍ. ໃນກໍລະນນີີ ້ ຜູສ້ະໝກັ/ນຕິບຸິກຄນົທີ່

ໄດຖ້ກືຮບັຮອງຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ກ່ອນ. 

2. ຕອ້ງບໍ່ ຕໍານຕິຕິຽນກດິຈະກໍາໃດໆ ຂອງຜູສ້ະໝກັ/ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮອງ ໂດຍປາດສະຈາກແບບຟອມ

ສະໝກັໃຈ QWTG ແລະ NTO ແລະ ຜູສ້ະໝກັ/ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮອງ. 

3. ຕອ້ງບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫບຸ້ກຄນົທ ີ 3 ອ່ານຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຢັງ້ຢືນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜູສ້ະໝກັ/ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ໄດ ້

ຖກືຮບັຮອງ. 

4. ຕອ້ງບໍ່ ນໍາໃຊເ້ອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການກວດກາມາດຕະຖານບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ເພື່ ອຜນົ

ປະໂຫຍດຂອງບຸກຄນົ ຫຼ ືບຸກຄນົທ ີ3 ໃນຮູບແບບທີ່ ຜດິກດົໝາຍ. 

 

ເຊນັໂດຍ:........................... ຜູໃ້ຫສ້ນັຍາ 

(.....................................) 

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

ເຊນັໂດຍ.............................ພະຍານ  ເຊນັໂດຍ.............................ພະຍານ 

(.....................................)   (.....................................) 

ວນັທ.ີ..................................  ວນັທ.ີ.................................. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຂ:  

 
ສນັຍາຄວາມຂດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ 

 

  ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີຮ່້າງກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນສາກນົວ່າດວ້ຍການຮກັສາເປັນຄວາມລບັ ບນັດາຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ຄວາມຂດັແຍ່ງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດໃນການກວດກາ ແລະ ການຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລກິານ ສະປາຂອງອາຊຽນ ທີ່ ວາງ

ອອກໂດຍໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QWTG), ເຊິ່ ງຈະມຜີນົບງັຄບັໃຊກ້ບັບຸກຄນົ, ເຊິ່ ງ

ເປັນສະມາຊກິຂອງຄະນະກໍາມະການໃນອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO), ຄະນະກໍາມະການອຸທອນ, ພະນກັງານ 

NTO, ອງົການກວດກາ, ບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້/ຈາ້ງຈາກ NTO ຫຼບືໍ່ ວ່າໃຜທີ່ ສາມາດເຂົາ້ຫາຂໍມູ້ນທີ່ ເປັນຄວາມລບັ

ຂອງຜູສ້ະໝກັ/ນຕິບຸິກຄນົຢ່າງເປັນຄວາມລບັ.  

  ຂາ້ພະເຈົາ້ຢືນຢັນວ່າ ຂາ້ພະເຈົາ້ບໍ່ ມຜີນົປະໂຫຍດ ຫຼ ືສາຍພວົພນັກບັອງົການຈດັຕັງ້ເພື່ ອຖກືກວດກາ ຫຼ ືຂະບວນ

ການຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ບໍ່ ໄດເ້ຮດັວຽກ ຫຼ ືໃຫຄ້ໍາປຶກສາຕ່ໍອງົການຈດັຕັງ້ໃດໃນ 2 ປີຜ່ານມາ; 

2. ບໍ່ ມສີະມາຊກິໃນຄອບຄວົເຮດັວຽກ ຫຼ ືໃຫຄ້ໍາປຶກສາຕ່ໍອງົການຈດັຕັງ້ໃນ 2 ປີຜ່ານມາ. 

3. ບໍ່ ເປັນພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ຫຼ ືມສີະມາຊກິໃນຄອບຄວົເປັນພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໃນອງົການຈດັຕັງ້ ຫຼ ືສາຂາ

ຂອງອງົການຈດັຕັງ້. 

4. ບໍ່ ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ ຫຼ ືມສີະມາຊກິໃນຄອບຄວົບໍ່ ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງໃນອງົການຈດັຕັງ້. 

 

  ຫາກຂາ້ພະເຈົາ້ມຜີນົປະໂຫຍດ ຫຼ ືສາຍພວົພນັກບັອງົການຈດັຕັງ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະແຈງ້ໃຫ ້NTO ຊາບກ່ອນການ

ເຮດັວຽກ/ປະຕບິດັງານການກວດກາ ແລະ ບນັດາກດິຈະກໍາຢັງ້ຢືນຂອງ NTO. 

 

ເຊນັໂດຍ: ........................... ຜູໃ້ຫສ້ນັຍາ 

(.....................................) 

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

 

ເຊນັໂດຍ.............................ພະຍານ  ເຊນັໂດຍ.............................ພະຍານ 

(.....................................)   (.....................................) 

ວນັທ.ີ..................................  ວນັທ.ີ.................................. 
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III. ລະບຽບການປະເມນີ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 
 

1. ຂອບເຂດ 

ລະບຽບການນີ ້ ໄດລ້ະບຸໃຫເ້ຫນັເຖງິບນັດາຂັນ້ຕອນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃນການປະເມນີຜນົ ແລະ ການອອກ

ໃບຢັງ້ຢືນໃນເບືອ້ງຕົນ້, ການກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ເພື່ ອສະເໜຂີອໍອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຄນືໃໝ່. 
 

2. ນຍິາມຄໍາສບັ 

ຄໍານຍິາມຂອງຄໍາສບັທີ່ ນໍາໃຊໃ້ນເອກະສານນີມ້ດີ ັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

ນຍິາມ ແລະ ຄໍາສບັ ທີ່ ໄດນ້ໍາໃຊ ້ຢູ່ໃນເອກະສານ ປະກອບມດີັ່ ງນີ:້ 

2.1 ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ໝາຍເຖງິ ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່  ໜ່ວຍງານ

ວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ໄດປ້ະກາດໃຊ.້ 

2.2  ກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ໝາຍເຖງິ ກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍງານ 

ວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ທີ່ ລວມມບີນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ໄດຮ່້ວມກນັກໍານດົ

ບນັດາລະບຽບການຂອງການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ການປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການ

ພຈິາລະນາອະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ, ການຍກົເລກີ

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຖາວອນ ແລະ ການກໍານດົຮູບແບບຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ພອ້ມທງັກໍານດົແຜ່ນ

ປ້າຍມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຈາກອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO). 

2.3  ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ໝາຍເຖງິ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິ

ອາຊຽນ ຊຶ່ ງມບີດົບາດໃນການກັ່ ນຕອງບດົລາຍງານການກວດກາມາດຕະຖານໃນເບືອ້ງຕົນ້ ກ່ອນທີ່ ຈະສະເໜີ

ຂໍອະນ ຸ ມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ການຮກັສາມາດຕະຖານ ແລະ ການຖອນໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

ທີ່ ຢູ່ໃນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ມບີດົບາດໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ

ຈາກໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG). 

2.4  ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໝາຍເຖງິ ໜ່ວຍງານທີ່ ມບີດົບາດໃນການປະເມນີຄຸນນະພາບ

ການໃຫບ້ໍລກິານ, ຂັນ້ຕອນການເຮດັວຽກຕ່າງໆ ແລະ ພຈິາລະນາການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະ 

ຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ຢູ່ໂຮງແຮມດັ່ ງກ່າວ. 

2.5  ຜູສ້ະໝກັ ໝາຍເຖງິ ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ມຄີວາມມຸ່ງຫວງັຕອ້ງການສະໝກັ ເພື່ ອສະເໜຂີອໍະນຸມດັໃບຢັງ້ຢືນມາດ 

ຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ. 

2.6  ການກວດກາ/ການປະເມນີ ໝາຍເຖງິ ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການພຈິາລະນາການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນ ໄຂຂອງມາດ 

ຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ໃນການກວດກາຄຸນນະພາບການໃຫບ້ໍລກິານຂອງຮາ້ນສະປາ. 

2.7  ຜູກ້ວດກາ/ຜູປ້ະເມນີ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົຜູທ້ີ່ ຈດັຕັງ້ການລງົກວດກາຄຸນນະພາບການໃຫບ້ໍລກິານ, ຂັນ້ຕອນ

ການເຮດັວຽກຕ່າງໆ ແລະ ພຈິາລະນາການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາ

ອາຊຽນ ຢູ່ຮາ້ນສະປາດັ່ ງກ່າວ ຊຶ່ ງມຄຸີນວຸດທເິປັນທີ່ ຍອມຮບັ. 

2.8  ຜູຊ່້ຽວຊານ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົ, ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຮູວ້ຊິາສະເພາະ ຫຼ ື ທກັສະສະເພາະໃດໜຶ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ຂະບວນການ, ກດິຈະກໍາ, ຫຼ ືວຊິາສະເພາະດາ້ນການກວດກາ. 

2.9  ການບໍ່ ປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ ໝາຍເຖງິ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ບໍ່ ເຮດັຕາມເງ ື່ອນໄຂ, ແຕ່ບໍ່

ແມ່ນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຈໍາເປັນສໍາລບັການປັບປຸງ. 

2.10 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ ໝາຍເຖງິ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ບໍ່

ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ ແຕ່ແມ່ນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຈໍາເປັນສໍາລບັການປັບປຸງ. 
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2.11 ການສງັເກດຕລີາຄາ ໝາຍເຖງິ ບໍ່ ແມ່ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ 

ຫຼ ື ບໍ່ ແມ່ນການບໍ່ ປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ, ແຕ່ຖາ້ຫາກເມນີເສຍີ ກ່ໍຈະເປັນການຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ ຫຼ ືເປັນການບໍ່ ປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ. 

2.12 ການຕດິຕາມກວດກາ ໝາຍເຖງິ ການປະເມນີເພື່ ອຕດິຕາມເບິ່ ງການຮກັສາມາດຕະຖານການບໍລກິານ 

ສະປາອາຊຽນ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາກ່ອນທີ່ ຈະມກີານປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນ 

ມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ທງັນີກ່ໍ້ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຮາ້ນສະປານັນ້ ຍງັປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນ

ມາດຕະຖານ. 

2.13 ການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ໝາຍເຖງິ ການປະເມນີເພື່ ອຢັງ້ຢືນມາດຕະ 

ຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ຊຶ່ ງມຈີດຸປະສງົ ເພື່ ອກວດຄນືຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາ

ອາຊຽນ ວ່າຍງັມປີະສດິທພິາບຢູ່ ຫຼ ືບໍ່ ? ການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່ ຈະຈດັຂຶນ້

ກ່ອນທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ. 

2.14 ເຫດຜນົທີ່ ຈໍາເປັນ ຫຼ ືເຫດຜນົທີ່ ເກດີຂຶນ້ໂດຍບງັເອນີ ໝາຍເຖງິ ການກະທໍາ ຫຼ ືເຫດການໃດໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງອາດ

ຈະບໍ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ,້ ເກດີຂຶນ້ຕາມທໍາມະຊາດ ຫຼ ື ເຫດການອື່ ນໆ ແລະ ອາດຈະເປັນເຫດການທີ່ ສົ່ ງຜນົ

ກະທບົຕ່ໍຜນົປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ຊຶ່ ງບໍ່ ແມ່ນເຫດການສະເພາະຂອງບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງ ຫຼ ື ກຸ່ມໃດໜຶ່ ງ. ຊຶ່ ງບໍ່

ສາມາດຄາດການໄດ ້ ເຊັ່ ນ: ໂລກລະບາດ ທີ່ ແຜ່ລະບາດ ຢູ່ທງັພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊຶ່ ງ

ເຫດການດັ່ ງກ່າວ ອາດຈະເປັນອນັຕະລາຍຮາ້ຍແຮງຕ່ໍຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງປະເທດ, ພາກພືນ້, ຜູນ້ໍາປະເທດ 

ແລະ ອື່ ນໆ ຊຶ່ ງອງີຕາມການຕກົລງົຂອງໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QWTG). 
 

3. ຂັນ້ຕອນການຮບັເອກະສານສະໝກັ ສໍາລບັການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

3.1  ນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົ ຢາກສະໝກັເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ຈະຕອ້ງ

ປະກອບເອກະສານແບບຟອມສະໝກັ ທີ່ ກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນກໍານດົໄວ ້

ຊຶ່ ງໄດລ້ະບຸໄວຢູ່້ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ກ ພອ້ມທງັກະກຽມເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ ສໍາລບັການສະໝກັ

ເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ. 

3.2  ກ່ອນທີ່ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຮບັເອກະສານແບບຟອມສະໝກັ ຈາກຜູສ້ະໝກັຈະຕອ້ງແນ່ໃຈ 

ວ່າຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຜູສ້ະໝກັ ແລະ ເອກະສານຄດັຕດິທງັໝດົນັນ້ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນແລວ້. ໃນກໍລະນຍີງັຂາດ

ເອກະສານຄດັຕດິໃດໜຶ່ ງ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັຮບັຊາບ ແລະ ນໍາມາຄດັຕດິໃຫຄ້ບົຖວ້ນສມົບູນ.  

3.3  ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະສົ່ ງແບບຟອມສະໝກັ ພອ້ມດວ້ຍເອກະສານຄດັຕດິທງັໝດົ ໃຫໜ່້ວຍ 

ງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ການລງົກວດກາຢູ່ຮາ້ນສະປາດັ່ ງກ່າວ. 
 

4. ຂັນ້ຕອນການປະເມນີຕນົເອງໃນເບືອ້ງຕົນ້ 

4.1. ຜູສ້ະໝກັທີ່ ຕອ້ງການສະເໜຂີໍການຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ຕອ້ງປະເມນີຕນົເອງໃນເບືອ້ງ

ຕົນ້ ໂດຍການນໍາໃຊແ້ບບຟອມປະເມນີມາດຕະຖານດັ່ ງທີ່ ໄດສ້ະແດງຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຈ ແລະ ປະເມນີ

ໂດຍໃຫຄ້ະແນນຕນົເອງໃນເບືອ້ງຕົນ້. ຫລງັຈາກນັນ້, ຈຶ່ ງນໍາສົ່ ງແບບຟອມປະເມນີຕນົເອງໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາ

ຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ. 

4.2. ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດຢື້ນຢັນລາຍລະອຽດຂອງຜນົການປະເມນີຕນົເອງເບືອ້ງຕົນ້ 

ແລະ ການປະເມນີໃຫຄ້ະແນນເບືອ້ງຕົນ້, ລວມທງັຂໍມູ້ນເຊິ່ ງຜູສ້ະໝກັໄດຕ້ື່ ມໃສ່ໃນແບບຟອມປະເມນີ ເພື່ ອກະ 

ກຽມວາງແຜນລງົປະເມນີຕວົຈງິ. 
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5. ຂັນ້ຕອນການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

5.1 ຫລກັການທົ່ ວໄປ 

5.1.1 ການປະເມນີ ຈະຖກືຈດັຕັງ້ຂຶນ້ຢູ່ໃນບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ຊຶ່ ງລວມມ:ີ ປະເທດບຣູໄນ 

ດາຣູຊາລາມ, ກໍາປູເຈຍ, ອນິໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ້, ຟິລບິປິນ, ສງິກະໂປ, ໄທ ແລະ 

ສສ ຫວຽດນາມ. 

5.1.2 ສໍາລບັໄລຍະເວລາຂອງການປະເມນີ ແມ່ນອງີໃສ່ຜູປ້ະກອບການ, ສະຖານທີ່ , ຊ່ວງເວລາ ຂອງຜູສ້ະ

ໝກັ; ເປັນຕົນ້: ຈໍານວນຊ່ວງເວລາການດໍາເນນີການຂອງທຸລະກດິ, ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ

ການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ, ຂະໜາດ ແລະ ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ, ບນັດາຂໍກໍ້ານດົ-ກດົລະບຽບທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, 

ການວ່າຈາ້ງອງົການພາຍນອກ ມາດໍາເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກໍາ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕຂ້ອບເຂດຂອງ

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ, ບດົລາຍງານການລງົກວດກາຄັງ້ທີ່ ຜ່ານມາ, ປະເພດຂອງການໃຫ້

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ຈໍານວນສະມາຊກິຢູ່ໃນທມີງານກວດກາ. 

5.1.3 ຂັນ້ຕອນຂອງການປະເມນີ ປະກອບມ ີ4 ຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ການແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການກວດກາ; 

2)ການກວດກາຟອມສະໝກັພອ້ມດວ້ຍເອກະສານຄດັຕດິທງັໝດົ ແລະ ການສາ້ງແຜນການລງົກວດກາ; 

3) ລງົກວດກາສະຖານທີ່ ຕວົຈງິ ໂດຍນໍາໃຊເ້ອກະສານມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ; 

4) ລາຍງານຜນົການກວດກາ ແລະ ກະກຽມບດົລາຍງານການລງົກວດກາ. 

5.2 ການແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການກວດກາ. 

5.2.1 ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງແຕ່ງຕັງ້ຜູກ້ວດກາ ເພື່ ອດໍາເນນີການລງົກວດກາ 

ໂດຍນໍາໃຊເ້ງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ. 

5.2.2 ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະຕອ້ງແຕ່ງຕັງ້ຜູກ້ວດກາໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົ ຊຶ່ ງ

ອາດຈະເປັນຊ່ຽວຊານ ແລະ ຈະຕອ້ງກໍານດົໜາ້ທີ່ ຢ່າງລະອຽດຈະແຈງ້. ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັຮບັຊາບ 

ກ່ຽວກບັລາຍຊື່ ທມີງານລງົກວດກາດັ່ ງກ່າວ. 

5.2.3 ການແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການກວດກາ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຕອ້ງປະກອບມເີງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ ດັ່ ງຕ່ໍໄປ

ນີ:້ 

5.2.3.1 ມຄຸີນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການ ກ່ຽວກບັການກວດກາ ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວ ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຂ; 

5.2.3.2 ມຄີວາມຄຸນ້ເຄຍີ ກ່ຽວກບັລະບຽບການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຫຼ ື

ລະບບົການຄຸມ້ຄອງອື່ ນໆ ແລະຂັນ້ຕອນການໃຫໃ້ບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຫຼ ື

ລະບບົການຄຸມ້ຄອງອື່ ນໆ ຊຶ່ ງຈະສະໝກັເພື່ ອຂໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ; 

5.2.3.3 ມຄີວາມຮູ-້ຄວາມສາມາດ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກວດກາ ແລະ ເອກະສານການກວດກາຕ່າງໆ; 

5.2.3.4 ມຄີວາມຮູ ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການ ໃນກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງມາດຕະຖານ

ການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

5.2.3.5 ມຄີວາມສາມາດ ໃນການຕດິຕ່ໍສື່ ສານ; 

5.2.3.6 ບໍ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັການຂດັແຍ່ງທາງຜນົປະໂຫຍດ, ຊຶ່ ງຈະເຮດັໃຫສ້ະມາຊກິໃນທມີງານ

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

1) ຜູກ້ວດກາ ຈະຕອ້ງບໍ່ ມສ່ີວນພວົພນັກບັຜູສ້ະໝກັ ໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ, ຊຶ່ ງອາດຈະມຜີນົກະທບົ 

ຕ່ໍກບັຂັນ້ຕອນການອອກໃບຢັງ້ຢືນ ແລະ ການອະນຸມດັ. 
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2) ຜູກ້ວດກາ ຈະຕອ້ງບໍ່ ແມ່ນຜູຖ້ຫຸືນ້ຢູ່ໃນອງົກອນຂອງຜູສ້ະໝກັມາກ່ອນ. 

3) ຜູກ້ວດກາ ຈະຕອ້ງບໍ່ ມບີນັຫາທາງດາ້ນທຸລະກດິການຄາ້ ແລະ ບນັຫາທາງດາ້ນການເງນິ. 

5.2.4 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຜູກ້ວດກາ ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ລງົກວດກາ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ແບບແຜນ, ນະໂຍບາຍ, ຂັນ້ຕອນດາ້ນເອກະສານ, ສງັລວມຂໍມູ້ນ 

ແລະ ເອກະສານທີ່ ຕດິພນັກບັມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ, ພຈິາລະນາການປະຕບິດັ

ຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຕດິພນັຕ່ໍກບັການອະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະ 

ຖານ ຫຼ ືບໍ່  ?; 

2)  ການລງົກວດກາຢູ່ສະຖານທີ່ ຕວົຈງິຕາມຂັນ້ຕອນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ ພອ້ມທງັ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຮກັສາໃຫໄ້ດລ້ະດບັຄຸນນະພາບ ຫຼ ືບໍ່  ຊຶ່ ງເປັນພືນ້ຖານຄວາມພອ້ມ

ຂອງຜູສ້ະໝກັ ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ; ແລະ  

3) ປະສານ ແລະ ແຈງ້ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັຮບັຊາບ ກ່ຽວກບັຜນົຂອງການລງົກວດກາ, ບນັຫາທີ່ ພບົເຫນັ

ໃນເວລາກວດກາ ພອ້ມທງັໃຫຄ້ໍາແນະນໍາ, ຊຸກຍູໃ້ຫຜູ້ປ້ະກອບການ (ຜູສ້ະໝກັ) ໄດນ້ໍາໄປປັບປຸງ 

ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຍງັບໍ່ ຄບົຖວ້ນຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

ທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ 

5.2.5 ກ່ອນການລງົຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການກວດກາ, ສນັຍາຮກັສາຂໍມູ້ນລບັ ແລະ ສນັຍາການຂດັແຍ່ງທາງດາ້ນ

ຜນົປະໂຫຍດຂອງທງັສອງຝ່າຍ ຖາ້ຍງັບໍ່ ທນັໄດເ້ຊນັ, ຜູກ້ວດກາ ແລະ ຜູຊ່້ຽວຊານ ຈະຕອ້ງໄດເ້ຊນັສນັຍາ

ດັ່ ງກ່າວ ສາກ່ອນ. 

5.2.6 ກ່ອນການລງົກວດກາ ຄວນແຈງ້ລາຍຊື່ ຜູຈ້ະລງົກວດກາ ແລະ ຜູຊ່້ຽວຊານ (ຖາ້ມ)ີ ທີ່ ໄດຮ້ບັການ

ແຕ່ງຕັງ້ນັນ້ ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັ ຮບັຊາບ ເພື່ ອສະເໜຂີອໍະນຸມດັກ່ອນການລງົກວດກາ. 

5.3 ການກວດກາເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງການສະໝກັ ແລະ ການສາ້ງແຜນການລງົກວດກາ. 

5.3.1 ກວດກາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ຈະໄດນ້ໍາໃຊໃ້ນການປະເມນີຜນົມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ. 

5.3.2 ເກບັກໍາຂໍມູ້ນທີ່ ຈໍາເປັນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂອບເຂດຂອງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນເຊັ່ ນ: 

ສະຖານທີ່ ຕັງ້, ແລະ ຈໍານວນຂອງຜູສ້ະໝກັທີ່ ສະເໜເີພື່ ອການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ຂໍກໍ້ານດົ, ກດົ

ລະບຽບຕ່າງໆ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ. 

5.3.3 ລວບລວມເອາົຂໍມ້ນູທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງຜູສ້ະໝກັຕ່ໍກບັມາດຕະຖານການບໍລກິານສະ 

ປາອາຊຽນ ແລະ ບນັຫາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນຮາ້ນສະປາດັ່ ງກ່າວ, ຊຶ່ ງມໂີອກາດທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົ

ກະທບົ ໃນການວາງແຜນການລງົກວດກາ. 

5.3.4 ກະກຽມບນັດາເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສໍາລບັການກວດກາ ເຊັ່ ນ: ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ

ກວດກາ, ແຜນການລງົກວດກາ, ແບບຟອມປະເມນີຄຸນນະພາບ, ບດົລາຍງານການລງົກວດກາຫວົໜ່ວຍ

ທຸລະກດິດັ່ ງກ່າວ, ບດົລາຍງານພາຍຫລງັລງົກວດກາ ແລະ ແຜນການປັບປຸງຫລງັຈາກການລງົກວດກາ ຊຶ່ ງ

ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ແມ່ນໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຄ ແລະ ດ. 

5.4 ການກວດກາຄຸນນະພາບການບໍລກິານ ແລະ ການດໍາເນນີການປະເມນີ ໂດຍອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂມາດຕະຖານ

ການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ. 

ຈດຸປະສງົຂອງການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແມ່ນເພື່ ອກວດສອບປະສດິທພິາບຂອງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ. ການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັ້ັງ້ຢືນມາດຕະຖານ 

ຄວນຈະປະກອບມຂີໍມູ້ນ ແລະ ຫລກັຖານ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂມາດຕະຖານການບໍລ ິ
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ການສະປາອາຊຽນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາຂໍກໍ້ານດົ-ກດົໝາຍ ຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ທີ່ ໄດສ້ະ

ເໜເີພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນ ຢູ່ໃນປະເທດນັນ້ໆ. 

ຂັນ້ຕອນຂອງການປະເມນີ ເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຢູ່ສະຖານທີ່ ຕວົຈງິ  ປະກອບມ:ີ 

5.4.1 ການເປີດກອງປະຊຸມ 

ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມກບັຄະນະທມີງານບໍລຫິານຂັນ້ສູງຂອງຮາ້ນສະປາ ຫຼ ືຜູຕ້າງໜາ້ຂອງຜູສ້ະໝກັ. ຈດຸ 

ປະສງົຂອງການເປີດກອງປະຊຸມ 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 ງອາດຈະເປັນຜນົປະ

ໂຫຍດໃຫແ້ກ່ຜູກ້ວດກາ; 

- ເພື່ ອກໍານດົວນັເວລາຂອງການປິດກອງປະຊຸມ; ແລະ  

- ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ແກໄ້ຂຂໍຂ້ອ້ງໃຈ ແລະ ບນັຫາ ທີ່ ຍງັບໍ່ ຈະແຈງ້ ຢູ່ໃນແຜນການກວດກາ ແລະ 

ບນັຫາອື່ ນໆ. 

5.4.2 ການຈດັຕັງ້ການລງົກວດກາ 

ການຈດັຕັງ້ການລງົກວດກາ ປະກອບມ:ີ ການສໍາພາດ, ການກວດກາດາ້ນເອກະສານ, ການສງັເກດການ 

ແລະ ການປະເມນີສະຖານທີ່ ດໍາເນນີກດິຈະການ. ຫາກພບົເຫນັບນັຫາໃດ ຊຶ່ ງອາດຈະບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັການຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ, ຈະຕອ້ງໄດບ້ນັທກຶໄວ.້ ການກວດກາປະເມນີ 

ຄວນດໍາເນນີໄປຢ່າງລະອຽດຖ່ີຖວ້ນ ຊຶ່ ງບາງເງ ື່ອນໄຂອາດຈະບໍ່ ໄດຂ້ຽນໄວຢູ່້ໃນແບບຟອມປະເມນີ ດັ່ ງທີ່ ໄດ ້

ຄດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ງ. ຂໍມ້ນູຈາກການສໍາພາດຄວນໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນທີ່ ຖກືຕອ້ງ ເຊັ່ ນ: ການສງັ

ເກດການ ແລະ ການບນັທກຶໃນລະຫວ່າງການກວດກາປະເມນີ. ຜູກ້ວດກາ ອາດຈະປ່ຽນແຜນການລງົ

ກວດກາເພື່ ອໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ຕາມການເຫນັດຂີອງຄະນະທມີງານກວດກາແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ ອໃຫດ້ໍາ

ເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການລງົກວດກາ ໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ບນັລຸຈດຸປະສງົຂອງການກວດກາທີ່

ກໍານດົໄວ.້ 

5.4.3 ການບນັທກຶຂໍມ້ນູ ແລະ ບນັຫາທີ່ ພບົເຫນັໃນເວລາການລງົກວດກາ 

ຂໍມູ້ນທງັໝດົຄວນຈະໄດຮ້ບັການບນັທກຶ. ພາຍຫລງັສໍາເລດັການກວດກາ, ຜູກ້ວດກາຄວນຈະມກີານຈດັ

ກອງປະຊຸມ ເພື່ ອລວບລວມຂໍມ້ນູ ແລະ ກວດກາບນັດາຫລກັຖານຕ່າງໆ ທີ່ ໄດກໍ້າເກບັ ໃນລະຫວ່າງການ

ກວດກາ ເພື່ ອສງັລວມບນັຫາເຫລົ່ ານັນ້, ສະຫລຸບຜນົການລງົກວດກາ ແລະບນັທກຶຂໍມ້ນູໃດທີ່ ຍງັບໍ່ ສອດຄ່ອງ

ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ; ການບນັທກຶຂໍມ້ນູ ຫຼ ືບນັຫາ ທີ່ ຍງັ

ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂ ຄວນຈະເຮດັໃຫມ້ຄີວາມກະທດັຮດັ, ຊຶ່ ງມຫີລກັຖານເປັນບ່ອນ

ຢັງ້ຢືນ ແລະ ໃຫອ້ງີໃສ່ເງ ື່ອນໄຂຢ່າງລະອຽດ. ບນັຫາທີ່ ຍງັຈະຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງຕອ້ງໄດບ້ນັທກຶໄວໃ້ນບດົລາຍ

ງານການປັບປຸງ ທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ສ ແລະ ບນັຫາໃດທີ່ ຍງັບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂ

ມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດບ້ນັທກຶໄວຢູ່້ໃນບດົລາຍງານກວດກາ ທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິໄວຢູ່້ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຊ.  

5.4.4 ການປິດກອງປະຊຸມ 

ພາຍຫລງັສໍາເລດັການລງົກວດກາ, ຄະນະທມີງານກວດກາ ຕອ້ງໄດສ້ະຫລຸບກອງປະຊຸມ ເພື່ ອລາຍງານ 

ຜນົຂອງການລງົກວດກາ, ຫາກພບົເຫນັບນັຫາໃດທີ່ ຍງັບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂຈາກການ 
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ລງົກວດກາ ແລະ ການສງັເກດການ ຕອ້ງໄດລ້າຍງານໃຫແ້ກ່ຄະນະບໍລຫິານຂັນ້ສູງຂອງຮາ້ນສະປານັນ້ ຮບັ

ຊາບ ເພື່ ອເຮດັໃຫບ້ນັຫາດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂໃນຕ່ໍໜາ້. ຄະນະທມີງານຜູບ້ລໍຫິານຂັນ້ສູງ ຫຼ ື ຜູຕ້າງໜາ້

ຂອງຜູສ້ະໝກັ ຕອ້ງໄດເ້ຊນັເພື່ ອຮບັຮູຕ່ໍ້ກບັບດົລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ບໍ່ ຜ່ານການຢັງ້ຢືນ (ຖາ້

ມ)ີ ດັ່ ງທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຊ ແລະ ສໍາເນາົບດົລາຍງານການກວດກາ 01 ສະບບັ ສໍາລບັ 

ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ບໍ່ ຜ່ານການຢັງ້ຢືນ (ຖາ້ມ)ີ. 

- ໃນກໍລະນຫີາກພບົເຫນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂ ທີ່ ຍງັບໍ່ ຜ່ານການຢັງ້ຢືນ, ຜູກ້ວດກາ ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້

ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັຮບັຊາບ ເພື່ ອສາ້ງແຜນການປັບປຸງຕາມຜນົຂອງການລງົກວດກາ ດັ່ ງທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອ 

ກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຍ ແລະ ພອ້ມທງັຄດັຕດິບນັດາຫລກັຖານອາ້ງອງີ ແລວ້ນໍາສົ່ ງເອກະສານດັ່ ງກ່າວ ໃຫ້

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເພື່ ອພຈິາລະນາ ພາຍໃນ 30 ວນັ ເລີ່ ມແຕ່ວນັທີ່ ທີ່ ໄດອ້ອກ

ບດົລາຍງານການປັບປຸງດັ່ ງກ່າວ. ຖາ້ຫາກຜູສ້ະໝກັ ຍງັບໍ່ ສາມາດປະຕບິດັຕາມບດົລາຍງານແຜນປັບປຸງ

ທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັ ພາຍໃນ 180 ວນັ, ການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນດັ່ ງກ່າວ ຈະຖວ່ືາເປັນໂມຄະ, ແຕ່

ຖາ້ໃນກໍລະນຜູີສ້ະໝກັ ຫາກມຈີດຸປະສງົຢາກຈະເໜຂີອໍອກການຢັງ້ຢືນອກີ ກ່ໍສາມາດຍື່ ນເອກະສານ

ສະໝກັຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ 

- ຖາ້ຫາກກໍລະນພີບົເຫນັບນັຫາທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ, ຜູກ້ວດກາ 

ຕອ້ງໄດສ້າ້ງແຜນເພື່ ອປັບປຸງຕາມຜນົຂອງການກວດກາ ດັ່ ງທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຍ 

ແລະ ພອ້ມທງັຄດັຕດິບນັດາຫລກັຖານອາ້ງອງີ ແລວ້ນໍາສົ່ ງເອກະສານດັ່ ງກ່າວ ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາ

ຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເພື່ ອພຈິາລະນາ ພາຍໃນ 30 ວນັ. 

5.5 ການປະເມນີຜນົຂອງການລງົກວດກາ ແລະ ການກະກຽມບດົລາຍງານການລງົກວດກາ 

5.5.1 ການເຮດັບດົລາຍງານການລງົກວດກາ 

ພາຍຫລງັສໍາເລດັການກວດກາ, ຜູກ້ວດກາ ຕອ້ງໄດກ້ະກຽມບດົລາຍງານຜນົຂອງການລງົກວດກາ ດັ່ ງທີ່

ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຈ ແລະ ສະຫລຸບສງັລວມຜນົຂອງການໃຫຄ້ະແນນ ເພື່ ອລາຍງານໃຫ້

ແກ່ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ເພື່ ອພຈິາລະນາບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວໃນເບືອ້ງຕົນ້ກ່ອນຈະນໍາສະເໜ ີ

ຕ່ໍໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເພື່ ອຮບັຮອງ ແລະ ອະນຸມດັອອກໃບ

ຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ແຈງ້ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັ ຮບັຊາບຜນົຂອງການລງົກວດກາດັ່ ງກ່າວ.  

5.5.2 ການລາຍງານຜນົການກວດກາ ໃຫແ້ກ່ກອງປະຊຸມວຊິາການດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ  

- ໃນກໍລະນຜີນົການກວດກາຜ່ານຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ໜ່ວຍ 

ງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດສ້ະຫລຸບສງັລວມບດົລາຍງານການລງົກວດກາ ແລະ 

ຜນົຂອງການໃຫຄ້ະແນນ ເພື່ ອລາຍງານໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ເພື່ ອພຈິາລະນາ

ບດົລາຍຜນົການກວດກາ ກ່ອນຈະນໍາສະເໜຕ່ໍີໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ

ອາຊຽນ (QTWG) ເພື່ ອຮບັຮອງ ແລະ ອະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນ. 

- ໃນກໍລະນຜີນົຂອງການກວດກາ ບໍ່ ໄດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ, 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຈະບໍ່ ສາມາດນໍາສົ່ ງບດົລາຍງານຜນົຂອງການລງົກວດ 

ກາໃຫກ້ບັອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO). 
 

6. ການຕດິຕາມກວດກາ 
6.1 ພາຍຫລງັທີ່ ຮາ້ນສະປາ ໄດຮ້ບັການກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢືນແລວ້, ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ  

ຕອ້ງໄດດ້ໍາເນນີການຕດິຕາມກວດກາຄນືຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິແລະ ສາ້ງແຜນການຕດິຕາມກວດກາ. ແຜນການ 
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ດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງມກີານກວດກາເພື່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂ ຂອງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ແລະ ທຸກໆ

ເງ ື່ອນໄຂຕອ້ງໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ກ່ອນຈະມກີານປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໃຫຄ້ນືໃໝ່.  

ທຸກຄັງ້ທີ່ ຈະມກີານລງົຕດິຕາມກວດກາ, ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດກ້ວດກາ

ຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ, ຂັນ້ຕອນຂອງແຜນກດິຈະກໍາການປັບປຸງ, ເພື່ ອທບົທວນຄນື

ວ່າມຫີຍງັປ່ຽນແປງບໍ່  ລວມທງັການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍມາດຕະຖານ ແລະ ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລກິານ 

ສະປາອາຊຽນ.  

6.2 ຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດຮ້ກັສາລະດບັມາດຕະຖານ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂັນ້ຕອນ 

ແລະ ລະບຽບການຂອງການປະເມນີ ແລະ ໃຫໃ້ບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ. ຖາ້ຫາກ

ຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວ ບໍ່ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມນັນ້. ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ

ດັ່ ງກ່າວຈະຖກືຖອນຊົ່ ວຄາວ ຫຼ ືຖອນຖາວອນ. 

6.3 ການຕດິຕາມກວດກາ ຈະຖກືຈດັຂຶນ້ຢ່າງໜອ້ຍແມ່ນ 1 ປີ/ຄັງ້ ເລີ່ ມຈາກວນັທີ່  ໜ່ວຍງານວຊິາການ

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ອະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ. ທຸກໆເງ ື່ອນໄຂຂອງ

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນຈະໄດຮ້ບັການກວດກາ ກ່ອນທີ່ ຈະມກີານປະເມນີເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນ

ມາດຕະຖານຄນືໃໝ່. 

ແຜນການລງົຕດິຕາມກວດກາ ຊຶ່ ງໄດກໍ້ານດົໄວວ່້າຢ່າງໜອ້ຍແມ່ນ 1 ປີ/ຄັງ້ ນັນ້ອາດສາມາດປ່ຽນໃຫມ້ີ

ການລງົກວດກາຫຼາຍຄັງ້ ເພື່ ອການກວດກາໃນທຸກໆເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ ໂດຍບໍ່ ຈໍາເປັນຕອ້ງແຈງ້ລ່ວງໜາ້

ໃນກໍລະນດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

1) ໃນກໍລະນ ີ ທີ່ ເກດີມຂີໍສ້ງົໄສວ່າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນຢູ່ຮາ້ນສະປາ

ນັນ້ບໍ່ ໄດຕ້າມມາດຕະຖານ. 

2) ເມື່ ອມຂີໍມ້ນູການຮອ້ງຮຽນ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານຂອງຮາ້ນສະປາດັ່ ງ 

ກ່າວ ບໍ່ ເປັນໄປຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ແລະ ອງົການທ່ອງທ່ຽວ

ແຫ່ງຊາດ (NTO) ແລະ ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG). 

3) ມບີາງເງ ື່ອນໄຂຢູ່ໃນບດົລາຍງານ ການລງົກວດກາ ຄັງ້ທີ່ ຜ່ານມາ ຍງັບໍ່ ລະອຽດຄບົຖວ້ນ. 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ມສີດິໃນການດໍາເນນີການກວດກາໃນກໍລະນພີເິສດ 

ໂດຍມກີານແຈງ້ລ່ວງໜາ້ໃຫຮ້າ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້ຮບັຊາບ ໃນໄລຍະເວລາສັນ້ໆ 

ໃນບາງກໍລະນດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ຄວນມກີານກວດກາຂໍຮ້ອ້ງຮຽນ ຂອງຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້. 

2) ກວດຄນື ຫຼ ື ຕດິຕາມ ຜນົກະທບົທີ່ ເກດີຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນ 

ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງສະຖານະທາງກດົໝາຍ, ສະຖານະທາງການຄາ້, ສະຖານະທາງອງົການ ຫຼ ືເຈ ົາ້

ຂອງກດິຈະການ, ຊື່  ແລະ ທີ່ ຢູ່, ຮູບແບບຂອງທຸລະກດິ  ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ ສໍາຄນັອື່ ນໆ ຢູ່ພາຍ

ໃນຮາ້ນສະປາ. 

3) ຕດິຕາມການຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ. 

6.4 ແຜນການລງົຕດິຕາມກວດກາຄນື ຈະຕອ້ງດໍາເນນີໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັການປະເມນີເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນ

ມາດຕະຖານ ດັ່ ງກໍລະນລຸ່ີມນີ:້  

6.4.1 ໃນກໍລະນຜີນົຂອງການລງົກວດກາ ຜ່ານຕາມເງ ື່ອນໄຂມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ,     

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດສ້ະຫລຸບສງັລວມບດົລາຍງານຜນົຂອງການລງົກວດກາ 

ດັ່ ງທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ດ ແລະ ສະຫລຸບຜນົການໃຫຄ້ະແນນ ເພື່ ອສົ່ ງໃຫອ້ງົການທ່ອງ
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ທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ພຈິາລະນາບດົລາຍງານໃນເບືອ້ງຕົນ້ ກ່ອນຈະນາໍສະເໜຫີາໜ່ວຍງານວຊິາການ

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເພື່ ອຮບັຮອງ ແລະ ອະນຸມດັອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ. 

6.4.2 ໃນກໍລະນ ີ ຜນົຂອງການລງົກວດກາບໍ່ ຜ່ານຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາ 

ຊຽນ,  ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງຮາ້ນສະປາ ສະເໜແີຜນປັບປຸງ

ແກໄ້ຂ ດັ່ ງທີ່ ໄດຄ້ດັຕດິຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຍ ພອ້ມທງັຄດັຕດິເອກະສານທີ່ ເປັນຫລກັຖານອາ້ງອງີ 

ແລະ ຫລງັຈາກນັນ້ໃຫຍ້ື່ ນຫາໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານພາຍໃນ 30 ວນັເລີ່ ມຈາກວນັທີ່

ອອກບດົລາຍງານການລງົກວດກາ. ຖາ້ຫາກ ມກີານຕກົລງົຍອມຮບັ ແລະ ໄດຄ້ະແນນຜ່ານຕາມເງ ື່ອນໄຂ ທີ່

ກໍານດົໄວ,້ ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັບດົລາຍງານ ແລະ ຜນົຂອງຄະແນນ

ການລງົກວດກາ ສົ່ ງໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ພຈິາລະນາກ່ອນຈະສະເໜຫີາໜ່ວຍງານວຊິາ

ການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເພື່ ອຮບັຮູ ້ ແລະ ພຈິາລະນາໃຫຮ້ກັສາໃບຢັງ້ຢືນມາດ 

ຕະຖານນັນ້ໄວຄ້ເືກົ່ າ. ຖາ້ຫາກຮາ້ນສະປາດັ່ ງກ່າວ ບໍ່ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການປັບປຸງແກໄ້ຂພາຍໃນ 

180 ວນັເລີ່ ມຈາກວນັທີ່ ອອກບດົລາຍງານລງົກວດກາ. ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດ ້

ເຮດັຈດົໝາຍເຕອືນ ແລະ ອາດຈະສະເໜຫີາອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ພຈິາລະນາກ່ອນຈະສະເ

ໜຫີາໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເພື່ ອດໍາເນນີການຖອນໃບຢັງ້ຢືນ

ມາດຕະຖານຊົ່ ວຄາວ ຫຼ ືຖອນຖາວອນ. ທງັນີແ້ມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກບັສະຖານະການຕວົຈງິ. ຖາ້ຫາກຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດ ້

ຮບັການລງົກວດການັນ້ ຫາກມເີຫດຜນົຈໍາເປັນ ຫຼ ື ເຫດຜນົສຸກເສນີທີ່ ບໍ່ ສາມາດຫລກີລ່ຽງໄດ,້ ໜ່ວຍງານ

ກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານຈະຕອ້ງຈດັການ ແລະ ສະເໜຫີາອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) 

ພຈິາລະນາກ່ອນຈະສະເໜຫີາໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QTWG) ເພື່ ອຮບັ

ຮູ ້ແລະ ພຈິາລະນາ. 
 

7. ການປະເມນີຜນົເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນຄນືໃໝ່ 

7.1 ກ່ອນທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ, ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ຕອ້ງໄດຈ້ດັ

ຕັງ້ການລງົກວດກາຄນືໃໝ່ ເພື່ ອຕ່ໍອາຍຸການຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານນັນ້. ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) 

ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງຮາ້ນສະປາ ຮບັຊາບກ່ອນລ່ວງໜາ້ຢ່າງໜອ້ຍ 90 ວນັ ກ່ອນທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕ

ເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ ເພື່ ອໃຫເ້ຈົາ້ຂອງຮາ້ນສະປາ ໄດຕ້ອບຮບັວ່າຈະຂໍຕ່ໍອາຍຸຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ຢ່າງໜອ້ຍບໍ່

ໃຫລຸ້ດ 60 ວນັ ກ່ອນທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ.  

7.2 ເມື່ ອເຈ ົາ້ຂອງຮາ້ນສະປາ ຕອບຮບັວ່າຈະຂໍຕ່ໍອາຍຸຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ໃຫຍ້ື່ ນໃບສະໝກັຫາອງົ

ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO). ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ຈະຕອ້ງສົ່ ງໃບສະໝກັ ແລະ ພອ້ມທງັ

ເອກະສານຄດັຕດິທງັໝດົ ໃຫໜ່້ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເພື່ ອດໍາເນນີການລງົກວດກາຄນືໃໝ່ 

ກ່ອນທີ່ ໃບຢັງ້ຢືນໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ. ຂັນ້ຕອນຕ່າງໆ ຂອງການລງົກວດກາຈະເປັນແບບດຽວກນັກບັການປະເມນີ

ຜນົເພື່ ອສະເໜຂີໍອອກໃບຢັງ້ຢືນໃນເບືອ້ງຕົນ້ ດວ້ຍວທິກີານກວດກາຄນືການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງຮາ້ນສະປາທີ່ ໄດ ້

ຮບັການຢັງ້ຢືນແລວ້ນັນ້ ຊຶ່ ງໄດກໍ້ານດົໄວຢູ່້ໃນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ລວມໄປເຖງິໄລຍະເວລາ

ຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ບດົລາຍງານການລງົຕດິຕາມກວດກາ ການຮກັສາເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ

ການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ໃນຄັງ້ຜ່ານມາ. 

7.3 ສໍາລບັການກໍານດົວນັເວລາຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ, ໜ່ວຍງານວຊິາການມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ

ອາຊຽນ (QTWG) ຈະກໍານດົວນັທີ່ ຂອງໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຕ່ໍຈາກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າ, ໃນກໍລະນີ

ພເິສດ ທີ່ ຮາ້ນສະປາດັ່ ງກ່າວນັນ້ ໄດຮ້ບັການລງົກວດກາ ເພື່ ອສະເໜຂີໍໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຄນືໃໝ່ກ່ອນທີ່

ໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານໂຕເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ. 
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ແຜນວາດຂັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

 

 

 

 

 

 

 

   

                   

                  ບໍ່ ຜ່ານ     ບໍ່ ຜ່ານມາດຕະຖານ 

 

   ຜ່ານມາດຕະຖານ 

    ຜນົສກັສດິ 

 

 

 

 

     

 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ກ 

 

 

 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຮບັເອກະສານໃບຄໍາຮອ້ງແບບຟອມສະໝກັ 

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ກໍານດົວນັເວລາລງົກວດກາ 

ແລະ ແຈງ້ໃຫທຸ້ລະກດິ ຮບັຊາບ  

ກໍານດົແຜນການລງົກວດກາ-ກວດການ 

ການປະເມນີເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນ 

ສະຫລຸບຜນົການລງົກວດກາ-ກວດການ 

ການປະເມນີເພື່ ອອອກ

ໃບຢັງ້ຢືນພາຍໃນ 60 ວນັ 

ເລີ່ ມແຕ່ມືຍ້ ື່ ນໃບຄໍາຮອ້ງ

ແບບຟອມສະໝກັ 

ຍື່ ນແຜນການປັບປຸງພາຍ

ໃນ 30 ວນັ (ໃນກໍລະນ ີທີ່

ເງ ື່ອນໄຂບໍ່ ໄດຕ້າມ

ມາດຕະຖານ) ຖາ້ຫາກ

ກາຍ 180 ວນັ,ການຢັງ້ຢືນ

ຈະຖກື ຍກົເລກີ 

ທຸລະກດິ ກໍານດົແຜນການປັບປຸງ ແລະ ຂໍມູ້ນ

ເອກະສານຫລກັຖານຕ່າງໆ 

 

ຍື່ ນຫາອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອພຈິາລະນາ

ບດົລາຍງານການກວດກາ ພາຍໃນ 30 ວນັ ເລີ່ ມແຕ່ມືສ້າໍເລດັ

ການກວດກາ 

ນໍາສະເໜຕີໍ່ ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວຊິາການດາ້ນ

ວຽກງານມາດຕະຖານທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ເພື່ ອ

ພຈິາລະນາ 

ດໍາເນນີການອອກໃບຢັງ້ຢືນ ແລະ ເຄື່ ອງ 

ໝາຍປ້າຍມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

ຕດິຕາມ-ກວດກາທຸລະກດິ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ

ມາດຕະຖານ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄັງ້/ປີ 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ແຈງ້ຫາທຸລະ
ກດິ ລ່ວງໜາ້ 90 ວນັ ກ່ອນໃບຢັງ້ຢືນໂຕ
ເກົ່ າຈະໝດົອາຍຸ ແລະ ທຸລະກດິ ຄວນແຈງ້
ຫາອງົການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ ອຂໍຢັງ້ຢືນຄນື 

ພາຍໃນ 60 ວນັ ກ່ອນໝດົອາຍຸຂອງ

ໃບຢັງ້ຢືນ 

ການປະເມນີເພື່ ອອອກ 

ໃບຢັງ້ຢືນຄນືໃໝ່ 

ກໍານດົອາຍຸການຂອງໃບຢັງ້ຢືນ ແລະ 

ລາງວນັການບລໍກິານສະປາ ອາຊຽນ 
ແມ່ນ 3 ປີ. ໃນກໍລະນຫີາກມກີານ

ຍກົເລກີໃບຢັງ້ຢືນ, ອງົການທ່ອງທ່ຽວ

ແຫ່ງຊາດຄວນຈະແຈງ້ພາຍໃນ 90 ວນັ 

ເລີ່ ມແຕ່ມືໄ້ດຮ້ບັແຈງ້ການ. 

ຜນົການກວດກາ 
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ແບບຟອມໃບຄໍາຮອ້ງສະໝກັ 

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

 

1. ຊື່ ຂອງຜູສ້ະໝກັ (ຊື່ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້)........................................................................................... 

2. ທີ່ ຢູ່ຂອງຫອ້ງການ.................................................................................................................... 

ຖະໜນົ........................................ບາ້ນເລກທ.ີ...............ເມອືງ.................................................... 

ເມອືງ..........................................ແຂວງ......................................ລະຫດັແຂວງ........................... 

ເບໂີທ.................................................ແຟັກ........................................................................... 

3. ທີ່ ຢູ່ບໍລສິດັ............................................................................................................................. 

ຖະໜນົ........................................ບາ້ນເລກທ.ີ...............ເມອືງ.................................................... 

ເມອືງ..........................................ແຂວງ......................................ລະຫດັແຂວງ........................... 

 ເບໂີທ.................................................ແຟັກ........................................................................... 

4. ປະເພດຂອງສະຖານສະປາ 

 ☐ ສະປາກາງເວນັ  ☐ ສະໂມສອນສະປາ  ☐ ໂຮງແຮມ/ສະປາຣສີອດ 

 ☐ ສະປານໍາ້ພຸແຮ່ທາດ ☐ ເຮອືນສໍາລານສະປາ  ☐ ສະປາສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ 

5. ກດິຈະກໍາກ່ຽວກບັ................................................................................................................... 

6. ຈໍານວນພະນກັງານ.................................................................................................................. 

7. ໃນໃບອະນຸຍາດນີ,້ ພວກເຮາົຕອ້ງການໃຫກ້ວດກາເປັນພາສາ 

 ☐ ໄທ    ☐ ອງັກດິ   ☐ ອື່ ນໆ 

8. ຕາງໜາ້ຜູສ້ະໝກັຂໍມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ, ພວກເຮາົມຈີດຸປະສງົເລອືກເອາົພຽງແຕ່ອງົການກວດກາ 

ເຊິ່ ງມກີານຢັງ້ຢືນໂດຍອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ເຊັ່ ນ: 

ຊື່ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້:................................................................................................................. 

ອດັຕາການຊໍາລະຂອງຂະບວນການກວດກາຈະຂຶນ້ກບັການຕກົລງົລະຫວ່າງຜູສ້ະໝກັ ແລະ ອງົການກວດກາ 

9. ບຸກຄນົຕດິຕ່ໍ 

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

ເບໂີທ......................................................... ແຟັກ.................................................... 

ມຖື.ື.......................................................... ອເີມວ................................................... 

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

ເບໂີທ......................................................... ແຟັກ.................................................... 

ມຖື.ື.......................................................... ອເີມວ................................................... 

10. ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຢັງ້ຢືນວ່າຫຼກັຖານ ແລະ ເອກະສານແມ່ນໄດສ້ົ່ ງໃຫສ້ະຖາບນັແມ່ນຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ. 
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11. ຜູສ້ະໝກັຕອ້ງປະຕບິດັໂດຍອງີຕາມລະບຽບການປະເມນີອອກການຢັງ້ຢືນໃນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາ

ອາຊຽນ. 

ລາຍເຊນັ....................................................ອະນຸມດັ 

(...............................................) 

     ............./............./............ 

ລາຍເຊນັ....................................................ອະນຸມດັ 

(...............................................) 

     ............./............./............ 

 

ໝາຍເຫດ 1. ລາຍເຊນັອະນຸມດັແມ່ນບຸກຄນົຜູມ້ຊີ ື່ ປະກດົໃນເອກະສານທຸກລະກດິທີ່ ໄດຈ້ດົຖະບຽນທາງການຄາ້. 

  2. ໃນກໍລະນລີດັຖະບານ ແລະ ລດັວສິາຫະກດິ, ລາຍເຊນັອະນຸມດັແມ່ນບຸກຄນົທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມແຈງ້/ໜງັສ ື

      ການແຕ່ງຕັງ້. 

  3. ຫາກເຊນັໂດຍຜູຕ້າງໜາ້ທີ່ ຖກືມອບສດິ, ກະລຸນາຄດັຕດິເອກະສານໃບມອບສດິ. 

 

ກະລຸນາຄດັຕດິເອກະສານທີ່ ກໍານດົໄວສ້ໍາລບັການພຈິາລະນາ: 

1. ຫອ້ງການໃຫຍ່ ແລະ ສະຖານທີ່ ອື່ ນໆໃນແຜນທີ່  

2. ສໍາເນາົການຂຶນ້ຖະບຽນບລໍສິດັ ບໍ່ ໃຫເ້ກນີ 6 ເດອືນ 

3. ສໍາເນາົໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີການຜະລດິຂອງໂຮງງານ 

4. ເອກະສານທີ່ ລະບຸໄວຂ້າ້ງເທງິພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດ 

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

ສະເພາະສໍາລບັພະນກັງານອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດເທົ່ ານັນ້ 

ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງການສໍາລບັໃບສະເໜ:ີ 

☐ ຄບົຖວ້ນ  ☐ ຕອ້ງການເອກະສານເພີ່ ມເຕມີ ........................................................................ 

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

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

ໝາຍເຫດ: ຜູສ້ະໝກັໄດແ້ຈງ້ ແລະ ຈະສົ່ ງເອກະສານເພີ່ ມເຕມີໃນວນັທ/ີເດອືນ/ປີ 

................................................................................................................................................ 
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ເງ ື່ອນໄຂ ຄຸນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການຂອງຜູກ້ວດກາຄຸນນະພາບ 

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

 

1. ຄຸນວຸດທຂິອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວກກາຕອ້ງມຄຸີນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1.1. ການສກຶສາ 

ຕອ້ງຈບົຕ່ໍາສຸດການສກຶສາຂັນ້ປະລນິຍາຕໃີນຂະແໜງວສິະວະກໍາ, ວທິະຍາສາດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລຫິານທຸລະກດິ

, ການຢາ, ພະຍາບານ, ເພສະຕະກອນ, ສາທາລະນະສຸກ, ວທິະຍາສາດສຸຂະພາບ ແລະ ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງມຄີວາມຮູ ້ແລະ 

ທກັສະດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນຂໍ ້1.5 

1.2. ປະສບົການເຮດັວຽກ 

ຕອ້ງມປີະສບົການເຮດັວຽກຢ່າງໜອ້ຍ 5 ປີ (ບໍ່ ລວມການຝຶກອບົຮມົ), ເຊິ່ ງພດັທະນາຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະດັ່ ງທີ່

ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນຂໍ ້ 1.5. ປະສບົການເຮດັວຽກຕອ້ງເປັນມອືາຊບີ, ເຕກັນກິ, ການເຮດັທຸລະ ກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການ

ຕດັສນິໃຈ, ການແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ການສື່ ສານກບັບຸກຄນົທີ່ ເປັນມອືາຊບີ ຫຼ ື ທຸລະກດິ, ລູກຄາ້ ແລະພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ. 

1.3. ການຝຶກອບົຮມົ 

1.3.1. ຕອ້ງສໍາເລດັການເຂົາ້ຮ່ວມຫຼກັສູດການເປັນເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ “ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາມາດຕະຖານການບໍລ ິ

ການສະປາຂອງອາຊຽນ”, ເຊິ່ ງພດັທະນາຄວາມຮູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັມາດຕະຖານ, ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ, 

ຫຼກັການ, ວທິກີານ ແລະ ເຕກັນກິ. 

1.3.2. ໃນກໍລະນເີຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ ຜູເ້ຊິ່ ງກວດກາມາດຕະຖານ ຕອ້ງສໍາເລດັການຝຶກອບົຮມົ “ລະບຽບການ ກ່ຽວ

ກບັມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ”, ເຊິ່ ງພດັທະນາຄວາມຮູຂ້ອງມາດຕະຖານ, ກດົໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

1.4. ປະສບົການກວດກາ 

1.4.1. ຕອ້ງມປີະສບົການກວດກາໃນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງໜອ້ຍ 2 ປີ ຫຼ ື 

1.4.2. ໃນກໍລະນເີປັນເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາມາດຕະຖານອື່ ນ, ບໍ່ ແມ່ນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ, ຜູກ່້ຽວຕອ້ງມີ

ປະສບົການກວດກາໃນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ຢ່າງໜອ້ຍ 2 ວນັໃນບດົບາດຂອງເຈົາ້ໜາ້

ທີ່ ດາ້ນລະບຽບການ ພາຍໃຕກ້ານຄວບຄຸມ ແລະ ຊີນ້ໍາຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ພາຍໃນ 

2 ປີລຽນຕດິກນັ, ຫຼ ື

1.4.3. ກໍລະນບີໍ່ ເຄຍີກວດກາມາດຕະຖານໃດ, ຜູກ່້ຽວຕອ້ງມປີະສບົການກວດກາໃນມາດຕະຖານການບໍລ ິ ການ

ສະປາອາຊຽນ ຢ່າງໜອ້ຍ 15 ວນັໃນບດົບາດຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ດາ້ນລະບຽບການ ພາຍໃຕກ້ານຄວບຄຸມ ແລະ  

ຊີນ້ໍາຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້. 

1.5. ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະ 

1.5.1. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາຈະມຄີວາມຮູທ້ົ່ ວໄປ ແລະ ທກັສະຕ່ໍໄປນີ:້ 
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1) ຫຼກັການ, ຂັນ້ຕອນ ແລະ ເຕກັນກິຂອງການກວດກາເພື່ ອຊ່ວຍເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດການໍາໃຊ ້ ການກວດກາ

ທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າການກວດກາແມ່ນສອດຄ່ອງ ແລະ ມລີະບບົ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຈະສາມາດ: 

- ນໍາໃຊຫຼ້ກັການ, ຂັນ້ຕອນ ແລະ ເຕກັນກິຂອງການກວດກາ; 

- ວາງແຜນ ແລະ ຈດັການຢ່າງມປີະສດິທພິາບ; 

- ປະຕບິດັການກວດກາພາຍໃນເວລາທີ່ ກໍານດົໄວ;້ 

- ຈດັບູລມິະສດິ ແລະ ສຸມໃສ່ຈດຸສໍາຄນັຕົນ້ຕໍ; 

- ເກບັກໍາຂໍມູ້ນຂ່າວສານຈາກການສໍາພາດຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ການຟັງ, ການສງັເກດການ, ການທບົ

ທວນເອກະສານ, ການບນັທກຶ ແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ; 

- ເຂົາ້ໃຈ ແລະ ພຈິາລະນາຄວາມຄດິຄວາມເຫນັຂອງຊ່ຽວຊານ (ຖາ້ມ)ີ; 

- ຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄວາມເໝາະສມົຂອງຫຼກັຖານການກວດກາ ເພື່ ອສະໜບັສະໜູນຜນົ

ການພບົເຫນັ ແລະ ສະຫຸຼບຂອງຜນົການກວດກາ; 

- ກວດກາປັດໃຈເຊິ່ ງອາດມຜີນົກະທບົຕ່ໍຄວາມໝັນ້ໃຈຂອງການພບົເຫນັ ແລະ ການສະຫຸຼບຜນົການ

ກວດກາ; 

- ນໍາໃຊເ້ອກະສານສໍາລບັການບນັທກຶກດິຈະກໍາການກວດກາ; 
- ເກບັກໍາການພບົເຫນັຈາກການກວດກາໃນຮູບແບບຂອງເອກະສານ ແລະ ກະກຽມບດົລາຍງານການ

ກວດກາ; 

- ຮກັສາຂ່າວສານ, ຂໍມ້ນູຂ່າວສານ, ເອກະສານ ແລະ ບນັທກຶເປັນຄວາມລບັ ແລະ ປອດໄພ; 

- ສື່ ສານໂດຍການເວົາ້ ແລະ ຂຽນຢ່າງໂດຍໃຊທ້ກັສະພາສາ ຫຼ ືການແປມປີະສດິທພິາບ (ຖາ້ມ)ີ; 

- ໃຫທ້ດິທາງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາແກ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ; 

- ປົກປ້ອງ ແລະ ແກໄ້ຂຂໍຖ້ກົຖຽງກນັຖາ້ຈໍາເປັນ; 

- ສື່ ສານກບັລູກຄາ້ ແລະ ນກັກວດກາໃນການສະຫຸຼບຜນົການກວດກາ; 
- ກະກຽມບດົລາຍງານການກວດກາ. 

2) ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ແລະ ການອາ້ງອງີເພື່ ອຊ່ວຍເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາເຂົາ້ໃຈ ຂອບ

ເຂດຂອງການກວດກາ ແລະ ນໍາໃຊມ້າດຕະຖານການກວດກາ. ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະ. 

- ແບບຟອມສະໝກັມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

- ບນັດາຂັນ້ຕອນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ຕດິພນັ ທີ່ ໄດນ້ໍາໃຊຢູ່້ໃນມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາ 

ຊຽນ. 

3) ສະຖານນະການຂອງສະຖານປະກອບການຊ່ວຍໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາເຂົາ້ໃຈການດໍາເນນີງານຂອງ 

ສະຖານປະກອບການ. ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະຈະລວມທງັ: 

- ຂະໜາດຂອງສະຖານປະກອບການ, ໂຄງສາ້ງບດົບາດ ແລະສາຍພວົພນັຂອງສະຖານປະກອບການ. 

- ຂະບວນການທຸລະກດິທົ່ ວໄປ, ຮູບແບບການບລໍຫິານທຸລະກດິ, ຂະບວນການ ແລະ ຄໍາສບັທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ, ລວມທງັການວາງແຜນ, ງບົປະມານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັ ພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ 

- ວດັທະນະທໍາທາງສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທໍາຂອງນກັກວດກາ. 

4) ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫນ້ກັກວດກາ ປະຕບິດັງານ 

ແລະ ຮບັຮູຄ້ວາມຕອ້ງການທີ່ ໃຊໃ້ນສະຖານປະກອບການ. ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະລວມມ:ີ 

- ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ລະບຽບການຂອງທອ້ງຖິ່ ນ, ປະເທດ ແລະ ສາກນົ, 

- ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ 
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- ຄວາມຕອ້ງການອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສະຖານປະກອບການ. 

1.5.2. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາຈະມລີະບຽບ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະສະເພາະດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

2) ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຫຼກັການຂອງມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ແລະ ການນໍາໃຊ;້ 

3) ຫຼກັການຂອງຂໍກໍ້ານດົ ແລະ ວທິກີານໃນເຕກັນກິສະເພາະສໍາລບັການນໍາໃຊໃ້ນການ ດໍາເນນີທຸລະກດິ, 

ເຕກັນກິລວມທງັຂະບວນການ ແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິເຊິ່ ງພຽງພໍ ສໍາລບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາເພື່ ອ

ກວດກາໂດຍສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງມາດຕະຖານ ແລະ ສງັລວມຜນົການກວດກາຢ່າງເໝ

າະສມົ; ແລະ  

4) ຄວາມຮູສ້ະເພາະກ່ຽວກບັທຸລະກດິຂອງຕນົ, ຄວາມເປັນຈງິຂອງການດໍາເນນີທຸລະກດິ ຫຼ ື ສະຖານທີ່ ທີ່

ຖກືກວດກາ, ເຊິ່ ງຕອ້ງມຂີໍມູ້ນພຽງພໍສໍາລບັເຈົາ້ໜາ້ທກີວດກາເພື່ ອຕລີາຄາ ກດິຈະກໍາ, ຂະບວນການ 

ແລະ ການບໍລກີານ. 

1.6. ມະນຸດສໍາພນັ 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕອ້ງມພີດຶຕກໍິາສ່ວນຕວົ ເຊິ່ ງຊ່ວຍປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຫຼກັການຂອງການກວດກາດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ກ) ຈນັຍາທໍາເຊັ່ ນ: ຄວາມຍຸດຕທໍິາ, ຄວາມຈງິໃຈ, ຊື່ ສດັ ແລະ ລອບຄອບ; 

ຂ) ເປີດເຜຍີ, ຕວົຢ່າງ: ຕອ້ງການພຈິາລະນາແນວຄວາມຄດິທີ່ ເປັນທາງເລອືກ ຫຼ ືທດັສະນະຕ່າງໆ; 

ຄ) ເປັນນກັການທດູ, ຕວົຢ່າງ: ຮູຈ້ກັວທິເີຂົາ້ຫາຄນົ; 

ງ) ເປັນນກັສງັເກດການ, ຕວົຢ່າງ: ຮບັຮູທ້າງກາຍຍະພາບອອ້ມຕວົ ແລະ ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ; 

ຈ) ຮບັຮູໄ້ດ,້ ຕວົຢ່າງ: ຮບັຮູໄ້ດໂ້ດຍສນັຊາດທະຍານ ແລະ ສາມາດເຂົາ້ໃຈສະຖານະການ; 

ສ) ມຄີວາມອະເນກປະສງົ, ຕວົຢ່າງ: ປັບຕວົໄດໄ້ວຕ່ໍການປ່ຽນແປງຂອງສະຖານະການ; 

ຊ) ໜຽວແໜນ້, ຕວົຢ່າງ: ທນົທານ ແລະ ສຸມໃສ່ໃຫບ້ນັລຸເປົ້າໝາຍໃຫໄ້ດ;້ 

ຍ) ກາ້ຕດັສນິໃຈ, ຕວົຢ່າງ: ສະຫຸຼບໄດຕ້າມເວລາອງີໃສ່ເຫດຜນົ ແລະ ການວເິຄາະ; 

ດ) ເພີ່ ງຕນົເອງ, ຕວົຢ່າງ: ປະຕບິດັ ແລະ ເຮດັໜາ້ທີ່ ຢ່າງເປັນອດິສະຫຼະ ໃນຄະນະທີ່ ມກີານແລກ ປ່ຽນກບັຄນົອື່ ນໆ;  

ຕ) ມຄີວາມອດົທນົ, ຕວົຢ່າງ: ສາມາດສະແດງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຈນັຍາບນັຕ່ໍກບັການກະທໍາ; 

ຖ) ເປີດກວາ້ງຕ່ໍການປັບປຸງ, ຕວົຢ່າງ: ຕອ້ງການຮຽນຮູຈ້າກສະພາບການ ແລະ ພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ ອ

ໃຫໄ້ດຜ້ນົຮບັທີ່ ດຈີາກການກວດກາ; 

ນ) ຄວາມກະທບົໄວຕ່ໍວດັທະນະທໍາ, ຕວົຢ່າງ: ເຊື່ ອຟັງ ແລະ ນບັຖວືດັທະນະທໍາອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ກວດກາ; 

ບ) ໃຫກ້ານຮ່ວມມ,ື ຕວົຢ່າງ: ປະກອບສ່ວນນໍາຄນົອື່ ນຢ່າງມປີະສດິທພິາບເຊັ່ ນ: ສະມາຊກິຄະນະກວດກາ ແລະ 

ທດັສະນະຂອງສະຖານທີ່ ກວດກາ; 

ພ) ຮບັຮູຈ້ນັຍາທໍາ; 

ຟ) ມຄີວາມເປັນມອືາຊບີ; ແລະ  

ຜ) ມກີານຈດັຕັງ້. 

 ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາຕອ້ງມກີານປະກອບສ່ວນທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມກບັນກັກວດກາໃນໄລຍະ 2 ປີ ຜ່ານມາ 

ແລະ ຕອ້ງບໍ່ ໃຫຄ້ໍາປຶກສາຜູສ້ະໝກັເປັນເວລາ 2 ປີຜ່ານມາ. 

2. ຄຸນວຸດທຂິອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາຕອ້ງມຄຸີນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

2.1. ການສກຶສາ 
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 ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາຕອ້ງຢ່າງໜອ້ຍຈບົປະລນິຍາຕໃີນຂະແໜງວສິະວະກໍາ, ວທິະຍາສາດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລຫິານທຸ 

ລະກດິ, ການຢາ, ພະຍາບານ, ເພສະຕະກອນ, ສາທາລະນະສຸກ, ວທິະຍາສາດສຸຂະພາບ ແລະ ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງມຄີວາມຮູ ້ແລະ 

ທກັສະດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນຂໍ ້1.5. 

2.2. ປະສບົການເຮດັວຽກ 

ຕອ້ງມປີະສບົການເຮດັວຽກຢ່າງໜອ້ຍ 5 ປີ (ບໍ່ ລວມການຝຶກອບົຮມົ), ເຊິ່ ງພດັທະນາຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົ

ໄວໃ້ນຂໍ ້1.5. ປະສບົການເຮດັວຽກຕອ້ງເປັນມອືາຊບີ, ເຕກັນກິ, ການເຮດັທຸລະກດິ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັການຕດັສນິໃຈ, ການ

ແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ການສື່ ສານກບັບຸກຄນົທີ່ ເປັນມອືາຊບີ ຫຼ ືທຸລະກດິ, ລູກຄາ້ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ. 

2.3. ປະສບົການເຮດັວຽກ 

ຕອ້ງຜ່ານການເຂົາ້ຮ່ວມຫຼກັສູດການເປັນເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ “ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາຂອງ

ອາຊຽນ”, ເຊິ່ ງພດັທະນາຄວາມຮູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັມາດຕະຖານ, ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ, ຫຼກັການ, ວທິກີານ ແລະ 

ເຕກັນກິ. ໃນກໍລະນເີຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ ຜູເ້ຊິ່ ງກວດກາມາດຕະຖານ ຕອ້ງຜ່ານຫລກັສູດການຝຶກອບົຮມົ “ລະບຽບການກ່ຽວ

ກບັມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ”, ເຊິ່ ງພດັທະນາຄວາມຮູຂ້ອງມາດຕະຖານ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. 

2.4. ປະສບົການກວດກາ 
2.5. ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະ 

2.5.1. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາຕອ້ງມຄີວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະທົ່ ວໄປ ເຊິ່ ງໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນຂໍ ້1.5.1. 

2.5.2. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາຕອ້ງມຄີວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະທົ່ ວໄປ ເຊິ່ ງໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນຂໍ ້1.5.2. 

2.6. ມະນຸດສໍາພນັ 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາຕອ້ງມມີະນຸດສໍາພນັ ເຊິ່ ງຊ່ວຍໃຫປ້ະຕບິດັວຽກງານໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຫຼກັ ການຂອງການກວດກາອງີຕາມ

ຂໍ ້1.6 ກ) - ຜ). 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາຕອ້ງມກີານປະກອບສ່ວນທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມກບັນກັກວດກາໃນໄລຍະ 2 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ຕອ້ງບໍ່

ໃຫຄ້ໍາປຶກສາຜູສ້ະໝກັເປັນເວລາ 2 ປີຜ່ານມາ. 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາຜູທ້ີ່ ໄດຖ້ກືເລອືກໃຫປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຕອ້ງມຄຸີນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ຄຸນວຸດທຂິອງຜູກ້ວດກາ. 

3. ຄຸນວຸດທຂິອງຊ່ຽວຊານ. ຊ່ຽວຊານຕອ້ງມຄຸີນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

3.1. ຊ່ຽວຊານຕອ້ງແມ່ນຄນົທີ່ ມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການຂດີຂຽນໃນຂະແໜງທີ່ ຕອ້ງການ ແລະ ມີ

ຄວາມຮູໃ້ນຂະບວນການບໍລກິານສະປາ, ຊ່ຽວຊານໃນມາດຕະຖານສະປາ, ຄວາມຮູໃ້ນວທິະຍາສາດການແພດ, 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກດົໝາຍກ່ຽວຂອ້ງກບັສະຖານປະກອບການ. ຊ່ຽວຊານຕອ້ງມຕໍີາແໜ່ງທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ມ ີ

ຄຸນວຸດທ ິແລະ ທກັສະດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 1) ປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນຂອງອງົການກວດກາ; 

 2) ລາຍງານຜນົໃນຮູບແບບປາກເປ່ົາ ແລະ ເປັນລາຍລກັອກັສອນ; 

 3) ສາຍພວົພນັກບັສະມາຊກິຂອງຄະນະ; 

 4) ສາຍພວົພນັກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ; ແລະ  

 5) ມມີະນຸດສໍາພນັ 

 ຊ່ຽວຊານຕອ້ງມມີະນດຸສໍາພນັ ທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຂໍ ້1.6 ກ) - ຜ). 

 ຊ່ຽວຊານຕອ້ງຖກືເລອືກໂດຍການພຈິາລະນາຈາກການສກຶສາ, ປະສບົການ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ. 
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3.2. ຊ່ຽວຊານຕອ້ງບໍ່ ມສ່ີວນຮ່ວມທາງກງົ ຫຼ ືທາງອອ້ມກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາເປັນເວລາ 2 ປີຜ່ານມາ ແລະ ຕອ້ງບໍ່ ໃຫຄ້ໍາ

ປຶກສາກບັຜູສ້ະໝກັເປັນເວລາ 2 ປີຜ່ານມາ. 

3.3. ອງົການກວດກາຈະເລອືກເອາົຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງທີ່ ຕອ້ງການ ໂດຍການພຈິາລະນາຈາກຝ່າຍບຸກຄນົໃນອງົການ

ກວດກາ ຫຼ ືກມົການທ່ອງທ່ຽວ, ອງົການຈດັຕັງ້ ຂອງລດັຖະບານ, ລດັວສິາຫະກດິ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ແລະ ຕດິຕ່ໍພວກເຂາົໃນການຮ່ວມມກືວດກາ ແລະ ຂໍໃຫສ້ົ່ ງຊວີະປະຫວດັ, ເອກະສານສະແດງເຖງິວຸດທຄິວາມຮູ,້ 

ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການເຮດັວຽກ, ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ລາຍຊື່ ຂອງສະຖານປະກອບການເຊິ່ ງເຮດັວຽກ /

ມວີຽກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສະຖານປະກອບການ ເພື່ ອລງົທະບຽນຂອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ສະຫຸຼບຂງົເຂດທີ່ ຊ່ຽວຊານມີ

ປະສບົການ. 

3.4. ອງົການກວດກາຕອ້ງແຈງ້ໃຫຊ່້ຽວຊານໃນການລງົທະບຽນຂອງຊ່ຽວຊານ ເພື່ ອເຊນັສນັຍາທີ່ ເປັນຄວາມລບັ ແລະ 

ສນັຍາຄວາມຂດັແຍ່ງທາງດນ້າຜນົປະໂຫຍດທຸກເວລາທີ່ ພວກເຂາົຮ່ວມໃນການກວດກາ ແລະ ຮກັສາສນັຍາດັ່ ງກ່າວ

ໄວໃນແຕ່ລະແຟມ້ຂອງຊ່ຽວຊານ.  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຄ 

 
ລາຍຊື່ ຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມການປະເມນີ 

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

 

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້: ..................................................................................................................... 

ວນັທ:ີ ................................................................................................................................  

 

ລ/ດ 

 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ 

 

ຕໍາແໜ່ງ 

ລາຍເຊນັ 

 

ເປີດກອງປະຊຸມ 

 

ປິດກອງປະຊຸມ 

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.     

11.      

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.      
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ງ 

 
ແຜນການລງົປະເມນີ 

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

ຊື່ ຮາ້ນສະປາ: ................................................................................................................................ 

ປະເພດການກວດກາ: ...................................................................................................................... 

ທີ່ ຢູ່ຂອງສະຖານປະກອບການ: ........................................................................................................... 

ວນັທ ີ ເວລາ ໂປຣແກຣມ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ໝາຍເຫດ: 

................................................................................................................................................ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຈ    

 
ບດົລາຍງານການລງົກວດກາ 

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

 

1. ຊື່ ຮາ້ນສະປາ: 
.......................................................................................................................................... 

2. ທີ່ ຢູ່ຂອງຫອ້ງການໃຫຍ່: 

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

  ໂທລະສບັ: ...................................ແຟັກ................................. 

3. ທີ່ ຢູ່ຂອງສະຖານປະກອບການ: 

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

 ໂທລະສບັ: ...................................ແຟັກ................................. 

4. ວນັທກີວດກາ: 
...................................................................................................................................... 

5. ປະເພດການກວດກາ: 
............................................................................................................................... 

6. ຕາງໜ໊າຂອງອງົການຈດັຕັງ້: 1) ........................................ຕໍາແໜ່ງ........................ 

 2) ........................................ຕໍາແໜ່ງ........................ 

7. ຄະນະກວດກາ:  1) ........................................ຕໍາແໜ່ງ........................ 

 2) ........................................ຕໍາແໜ່ງ........................ 

8. ໃບອະນຸຍາດເມື່ ອກ່ອນເລກທ:ີ ........................................ ກໍານດົໃຊຂ້ອງໃບອະນຸຍາດວນັທ.ີ...................... 

9. ການປ່ຽນແປງໃນອງົການຈດັຕັງ້ ເຊິ່ ງມຜີນົຕ່ໍມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ (ກະລຸນາລະບຸ) 

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

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

 ສະຫຸຼບຜນົການກວດກາ 

10. ເອກະສານອາ້ງອງີຂອງໃບອະນຸຍາດ ແລະ ການສະແດງຂອງເຄື່ ອງໝາຍກາອະນຍຸາດ: 

* ບໍ່ ນໍາໃຊເ້ປັນການອາ້ງອງີ 

* ນໍາໃຊໃ້ບອະນຍຸາດ/ສະແດງເຄື່ ອງໝາຍຂອງໃບອະນຸຍາດມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ເຊິ່ ງ 

    * ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການຂອງກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານດາ້ນການ ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QWTG)  

ທີ່ ປະກາດໃຊ ້

    * ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການຂອງກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານດາ້ນການ ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QWTG)  

ທີ່ ປະກາດໃຊ ້

11.  ຜນົຄະແນນການກວດກາໃນແຕ່ລະຫວົຂໍ ້
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1. ຮູບແບບ 

1.1. ສະໜອງການບໍາບດັດູແລແບບຜ່ອນຄາຍແກ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ໃບໜາ້ * ແມ່ນ * ບໍ່ ແມ່ນ 

1.2. ໃຊນ້ໍາ້ທໍາຄວາມສະອາດຢ່າງໜອ້ຍ 2 ຄັງ້ * ແມ່ນ * ບໍ່ ແມ່ນ 

(ຖາ້ບໍ່ ແມ່ນ, ສະຖານປະກອບການບໍ່ ສາມາດໄດຮ້ບັການກວດກາພາຍໃຕມ້າດຕະຖານນີ)້ 

 

ຫວົຂໍ ້ ຄະແນນລວມ ຄະແນນຕວົຈງິ ເປີເຊນັຂອງຄະແນນຕວົຈງິ 

2. ສະຖານທີ່  50   

3. ການບໍລກິານ 100   

4. ບຸຄະລາກອນ 125   

5. ຜະລດິຕະພນັ 50   

6. ອຸປະກອນ/ເຄື່ ອງມ ື 50   

7. ການບໍລຫິານ 75   

8. ສະພາບແວດລອ້ມ 50   

ຄະແນນລວມ 500   

 

12.  ສະຫຸຼບຄະແນນຈາກການກວດກາ: 
ຄະແນນລວມ ແລະ ລະດບັຂອງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ = .......... ຄະແນນ, ເຊິ່ ງຄດິໄລ່ເປັນເປີເຊນັ: 

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

* ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ. ຄະແນນທງັໝດົ 400 ຄະແນນຂຶນ້ໄປ ແລະ ຜ່ານທຸກລະບຽບການບງັຄບັ. 

* ບໍ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ. ຄະແນນທງັໝດົໜອ້ຍກວ່າ 400 ຄະແນນ. 

* ບໍ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນຍອ້ນບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບງັຄບັ. 

13.  ຄໍາແນະນໍາສໍາລບັການຢັງ້ຢືນ/ບໍາລຸງຮກັສານຂອງການຢັງ້ຢືນ: 

ຈະສົ່ ງໃຫອ້ງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (NTO) ເພື່ ອພຈິາລະນາບດົລາຍງານການກວດກາໃນເບືອ້ງຕົນ້ ກ່ອນສະເ

ໜຕ່ໍີ ກອງປະຊຸມວຊິາການມາດຕະຖານດາ້ນການ ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (QWTG) 

* ສໍາລບັການຢັງ້ຢືນ. ໃບຢັງ້ຢືນຈະມຜີນົບງັຄບັໃຊຈ້າກວນັທ ີQTWG ອະນຸມດັການຢັງ້ຢືນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງ

ການຢັງ້ຢືນແມ່ນ 3 ປີ. 

* ສໍາລບັການຢັງ້ຢືນ. ການອອກໃບຢັງ້ຢືນໃໝ່ໃຫຈ້ະແມ່ນເລີ່ ມແຕ່ການລບົລາ້ງໃບຢັງ້ຢືນເກົ່ າ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງ

ການຢັງ້ຢືນແມ່ນ 3 ປີ. 

* ສໍາລບັການພຈິາລະນາ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສານການຢັງ້ຢືນ. 

 

 .....................................ລາຍເຊນັຂອງຫວົໜາ້ຄະນະເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ.......................... 

 (ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ...................................................................) 

 ວນັທຂີອງການກະກຽມບດົລາຍງານ.............................................. 

  



 

 

60 

ການສາທດິການກວດກາມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

 

ລາຍການ ການສາທດິ 

1. ສະຖານທີ່  

 

 

 

2. ການບໍລກິານ 

 

 

 

3. ບຸກຄະລາກອນ 

 

 

 

4. ຜະລດິຕະພນັ 

 

 

 

5. ອຸປະກອນ/ເຄື່ ອງມ ື

 

 

 

6. ການບໍລຫິານ 

 

 

 

7. ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ສ 

 
ບດົລາຍງານຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ 

 

ລະຫດັຜູສ້ະໝກັ................................. 

ຊື່ ................................................... 

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

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

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

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

ຕາງໜາ້ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ 

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

ຜູກ້ວດກາ 

(1).................................................. 
(2).................................................. 

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

ໜາ້ທ.ີ.................../........................ 

* ການປະເມນີອອກການຢັງ້ຢືນ 

* ການຕດິຕາມ 

* ການປະເມນີອອກການຢັງ້ຢືນ 
 

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

ບໍ່ ສອດຄ່ອງ 

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

ລະບຽບການເລກທ:ີ 

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

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

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

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

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

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

                  ລາຍເຊນັ .......................................................ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ    ວນັທ.ີ................................................ 

ການຮບັຮູຄ້ວາມບໍ່ ສອດຄ່ອງ 

ຂາ້ພະເຈົາ້, ຕາງໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້, ຮບັຮູບ້ດົລາຍງານຄວາມບໍ່ ສອດຄ່ອງຂາ້ງເທງິ ແລະ ຕກົລງົເພື່ ອປະຕບິດັຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຈະແຈງ້ໃຫ ້

ອງົການກວດກາຊາບ. 

ລາຍເຊນັ....................................................ຕາໍແໜ່ງ................................................ວນັທ.ີ........................................ 

ຕດິຕາມການປະຕບິດັຄວາມຖກືຕອ້ງ 

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

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

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

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

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

 

ສະຫຼຸບ: * ຖກືຕອ້ງສມົບູນ                 * ບໍ່ ສມົບູນ. ກະລຸນາເບິ່ ງບນັຫາໃໝ່ຂອງຄວາມບໍ່ ສອດຄ່ອງ 

                                                 ວນັທລີາຍງານ................................................ 
ລາຍເຊນັ.........................................ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ             ວນັທ.ີ.................................................... 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຊ 

 
ບດົລາຍງານການລງົກວດກາຢູ່ສະຖານທີ່ ຕວົຈງິ 

 
ໃບສະເໜເີລກທ:ີ......................................................... ປະເພດການກວດກາ: ........................................................... 

ຊື່ ຂອງຜູສ້ະໝກັ: .......................................................... ວນັທກີວດກາ: ................................................................... 

ບດົລາຍງານການກວດກາ 
 

ການປະເມນີນີ,້ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາໄດສຸ່້ມກວດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ນບັຈາກການດໍາເນນີງານຕວົຈງິ ແລະ ບນັທກຶທີ່ ລວມທງັທກຸເວລາການເຮດັວຽກ ເຊິ່ ງໄດ້
ພບົວ່າອງົການຈດັຕັງ້ໄດສ້າ້ງຂືນ້ໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ແລະ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນ ບນັດາກດິຈະກໍາຂອງອງົການຈດັຕັງ້
ຢ່າງປະສບົຜນົສໍາເລດັ. ຜນົຂອງການປະເມນີມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

* ບ່ໍພບົເຫນັຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງ 

* ພບົເຫນັຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງ........... ບນັຫາ (ບດົລາຍງານລາຍລະອຽດຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງໄດຄ້ດັຕດິມາພອ້ມນີ)້ 
* ພບົເຫນັຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການ............ ບນັຫາ (ຄດັຕດິມາພອ້ມນີ)້ 
* ການສງັເກດການ ແລະ ໂອກາດສໍາລບັການປັບປຸງ (ຄດັຕດິມາພອ້ມນີ)້ 

ການຮບັຮູບ້ດົລາຍງານການກວດກາ 
 

ຂາ້ພະເຈົາ້, ຕາງໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້, ຮບັຮູ ້ແລະ ເຫນັດຕ່ໍີບດົລາຍງານການກວດກາຂາ້ງເທງິ.  

ຄໍາເຫນັເພີ່ ມເຕມີຈາກບດົລາຍງານການກວດກາ (ຖາ້ມ)ີ 

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

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

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

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

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

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

ລາຍເຊນັ ............................................................. 

(............................................................) 

ຕໍາແໜ່ງ............................................................. 

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

 
ຮກັສາເປັນຄວາມລບັ    ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ................................ 
 

 

 

 

 

 



 

 

63 

ບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການ ລະບຽບການເລກທ ີ

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ຮກັສາເປັນຄວາມລບັ    ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ................................  
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ການສງັເກດການ ແລະ ໂອກາດສາໍລບັການປັບປຸງ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ຮກັສາເປັນຄວາມລບັ    ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ................................  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຍ  

 

 
ແຜນການປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂຕາມບດົລາຍງານການລງົກວດກາ 

 

ຊື່ ຂອງຜູສ້ະໝກັ..........................................................ມາດຕະຖານ...............................................................

ວນັທກີວດກາ........................................................................................................................................ 

 

ລ/

ດ 

ຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງ

ກບັລະບຽບການ 

ສາຍເຫດ ວທິເີຮດັໃຫ້

ຖກືຕອ້ງ 
ວນັທີ

ສໍາເລດັ 

ມາດຕະການປ້ອງ

ກນັ 

ວນັທ ີ

ສໍາເລດັ 

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ດ 

 
ແບບຟອມການປະເມນີ 

ມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

 

ຮູບແບບຂອງການກວດກາ ແລະ ມາດຕະຖານການຕະຫຼາດ 

ຜູສ້ະໝກັ  : ຊື່  ………………………………. ທີ່ ຢູ່ ………………………………. 

ຜູຕ້າງໜາ້  : ຊື່  ………………………………. ຕໍາແໜ່ງ ………………………………. 

ວນັທ:ີ 

ຮູບແບບຂອງການຂອງການກວດກາຈະລວມມ:ີ 

 ປະເພດສະປາ 

 ☐ ກາງເວນັ ☐ ໂຮງແຮມ/ຣສີອດ ☐ ອາຍນໍາ້ແຮ່ ☐ ລ່ອງເຮອືສໍາລານ ☐ ເພື່ ອເສມີຄວາມງາມ 

 ☐ ອື່ ນໆ (ກະລຸນາບອກແຈງ້) ........................................................................................ 

- ການສາ້ງຕັງ້ເຊິ່ ງໃຫກ້ານບໍລກິານນວດຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍ ແລະ ໃບໜາ້ ແລະ ໃຊນ້ໍາ້ສອງຄັງ້ດັ່ ງທີ່ ກໍານດົໄວ ້

ໃນມາດຕະຖານ. 

(ຖາ້ບໍ່ , ການສາ້ງຕັງ້ບໍ່ ສາມາດກວດຄຸນນະພາບໃນການກວດກາພາຍໃຕມ້າດຕະຖານ) 

ຂະບວນການໝາຍ 

ນກັກວດກາຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ ແລະ ນໍາໃຊຄ້ະແນນທີ່ ສະໜອງໂດຍຄະນະກໍາມະການມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາ

ອາຊຽນ ໂດຍບໍ່ ມກີານດດັແປງ. ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະຕອ້ງຖກືຕອ້ງຕາມວດັຖຸປະສງົ - ໃຫໝ້າຍ ຜ່ານ ຫຼ ືບໍ່ ຜ່ານ. 

ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດກໍ້າ

ນດົໄວ.້ 

ຜ່ານ ຫຼ ືບໍ່ ຜ່ານ 

 

 

 

ຕວົຢ່າງ: ສະຖານທີ່ ຕອ້ນຮບັແຂກຕອ້ງແຍກຈາກສະຖານທີ່ ບລໍກິານຢ່າງຊດັເຈນ 

ໃນກໍລະນ ີຜ່ານ ໄດ ້ຄະແນນ. ຫາກສະຖານທີ່ ຮບັແຂກບໍ່ ແຍກຈາກສະຖານທີ່ ບໍລກິານຢ່າງຊດັເຈນ ບໍ່ ຜ່ານ ໄດ ້0 

ຄະແນນ. 

ມາດຕະຖານການໃຫຄ້ະແນນ: ໃຫຄ້ະແນນຖກືຕອ້ງ 100% 

ຜ່ານ ໄດ້

ຄະແນນ 

ບໍ່ ຜ່ານ 

0 



 

 
ແບບຟອມປະເມນີມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 

 

 
ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

1. ສະຖານທີ່ : ລວມທງັໝດົ 50 ຄະແນນ (10%) 

 

1.1. ທີ່ ຕັງ້                                                                                                                                                                                       ຄະແນສູງສຸດ 10  

 

1.1.1. 

ສະປາຕອ້ງຕັງ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ເຂົາ້ເຖິງໄດສ້ະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ບ່ໍເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສະ
ຂະພາບ. 

ສະດວກສະບາຍ - ງ່າຍໃນການເຂົາ້ເຖິງ, ປອດໄພ - ບ່ໍຢູ່ກອ້ງຫຼກັເສາົ
ໄຟໃຫຍ່, ບ່ໍຢູ່ໃນເຂດອຸດສາຫະກໍາ, ບ່ໍຢູ່ໃນເຂດມມີນົລະພດິສູງ ແລະ 
ມສີານຕກົຄາ້ງ. 

 

 

2.5 

   

 

1.1.2. 

ໃນກໍລະນທີີ່ ສະປາຕັງ້ຢູ່ໃນຕວົອາຄານດຽວກນັກບັທຸລະກດິປະເພດອື່ ນໆ. ສະຖານທີ່ ຕັງ້

ສະປາຕອ້ງມຂີອບເຂດທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ກດິຈະກໍາຂອງທຸລະກດິອື່ ນຕອ້ງບ່ໍເຂົາ້ມາຫຍຸງ້
ກ່ຽວການບໍລກິານສະປາ. 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 
 

 

2.5 

   

 

 

1.1.3. 

ພືນ້ທີ່ ບໍລກິານ - ໃນກໍລະນທີີ່ ສະປາໃຫບໍ້ລກິານທີ່ ຫຼາກຫຼາຍໃນສະຖານທີ່ ແຫ່ງດຽວກນັ 

ຕອ້ງແຍກພືນ້ທີ່ ບໍລກິານແຕ່ລະປະເພດອອກຈາກກນັຢ່າງຊດັເຈນ ແລະ ຕອ້ງມພີືນ້ທີ່

ບໍລກິານທີ່ ເໝາະສມົກບັປະເພດຂອງບໍລກິານນັນ້ໆ. 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 
    

1.1.3.1. ພືນ້ທີ່ ການບໍລກິານຂອງປະເພດສະປາຕ່າງກນັຖກືແຍກອອກຢ່າງຊດັເຈນ 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 1    

1.1.3.2. ພືນ້ທີ່ ໃນແຕ່ລະການບໍລກິານຖກືຮກັສາດວ້ຍລະບຽບການບໍລກິານ 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 1.5    

1.1.4. ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງມຮູີບແບບສອດຄ່ອງກບັອາຄານທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ກດົ ໝາຍທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັອຸດສາຫະກໍາສະປາ. 

ມອີະນຸຍາດການກໍ່ສາ້ງ ຫຼ ືອາຄານ ແລະ ໃບອະນຸຍາດທຸລະກດິ 2.5   ບງັຄບັໃຫຕ້ອ້ງມ ີ

                                                                                                                                                                ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

  

 



 

 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

1.2. ບ່ອນຮບັລູກຄາ້                                                                                                                                                                            ຄະແນສູງສຸດ 5 

 

1.2.1. 

 

ພືນ້ທີ່ ຮບັຮອງລູກຄາ້ຕອ້ງຢູ່ແຍກອອກຈາກພືນ້ທີ່ ບໍລກິານຢ່າງຊດັເຈນ. 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 
 

2.5 

   

 

1.2.2. 

 

ພືນ້ທີ່ ຮບັຮອງລູກຄາ້ຕອ້ງມຈໍີານວນຕັ່ ງນັ່ ງພຽງພໍກບັລູກຄາ້ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ມຜູີມ້າໃຊ້
ບໍລກິານຫຼາຍທີ່ ສຸດ. 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 
    

 

1.2.2.1 

 

ພືນ້ທີ່ ຮບັຮອງແຂກມບ່ີອນນັ່ ງໃຫລູ້ກຄາ້ 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 
 

0.5 

   

 

1.2.2.2. 

 

ພືນ້ທີ່ ຮບັຮອງແຂກມບ່ີອນນັ່ ງພໃໍຫລູ້ກຄາ້ໃນເວລາມລູີກຄາ້ຫຼາຍ 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 
 

2 

   

                                                                                                                                                                         ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

1.3. ພືນ້ທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານ                                                                                                                                                                      ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 ຕອ້ງເປັນພືນ້ທີ່ ທີ່ ໃຫຄ້ວາມເປັນສ່ວນຕວົແກ່ລູກຄາ້ໃນລະດບັທີ່ ເໝາະສມົ ແຕ່ຕອ້ງບ່ໍໃຫຢູ່້

ໃນທີ່ ລບັຕາຄນົຫຼມືປີະຕູທີ່ ສາມາດລ໋ອກໄດ.້ 

     

1.3.1. ພືນ້ທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານມກີານບງັ, ລອ້ມ ແລະ ແຍກອອກຈາກພືນ້ທີ່ ສາທາລະນະ ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 0.5    

1.3.2. ພືນ້ທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານບ່ໍລບັຕາຄນົ ປະຕູ ຫຼ ືທາງເຂົາ້ຂອງພືນ້ທີ່ສາມາດເຫນັຜ່ານໄດຈ້າກທາງນອກ 0.5    

1.3.3. ພືນ້ທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານບ່ໍມປີະຕູທີ່ ສາມາດລ໋ອກຈາກທາງໃນ ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 
 

1.5    

                                                                                                                                                                         ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

1.4. ຄວາມສະອາດ                                                                                                                                                                          ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 

 

ພືນ້ທີ່ ທັງ້ໝດົຂອງສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາຕອ້ງໄດຮ້ບັການດູແລໃຫສ້ະອາດ, ຖກືສຸຂະ

ລກັສະນະ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາທັງ້ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ບ່ໍ
ວ່າຈະເປັນພືນ້ທີ່ ສໍາລບັພະນກັງານ ຫຼສໍືາລບັລູກຄາ້. 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 
 

2.5 

   

                                                                                                                                                                         ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 



 

 

 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

1.5. ການກໍ່ ສາ້ງ                                                                                                                                                                              ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 

 

ອາຄານທີ່ ສະປາຕັງ້ຢູ່ຕອ້ງກໍ່ ສາ້ງດວ້ຍວດັສະດຸທີ່ ແຂງແຮງ, ທນົທານ ແລະ ຕອ້ງບ່ໍຢູ່ໃນ
ສະພາບທີ່ ບ່ໍຖືກສຸຂະລກັສະນະ ຫຼ ືເຊື່ ອມໂຊມ. 

 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 
 

2.5 

   

                                                                                                                                                                         ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

1.6. ພືນ້ທີ່ ປຽກ ຄະແນສູງສຸດ 2.5  

 

 

ພືນ້ທີ່ ສ່ວນທີ່ ປຽກທີ່ ມກີານໃຊນໍ້າ້ ສໍາລບັການໃຫບໍ້ລກິານຄວນເຮດັຈາກວດັສະດຸກນັມື່ ນ
ລົມ້ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດໄດງ່້າຍດາຍ. 

 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 
 

2.5 

   

                                                                                                                                                                         ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

1.7. ຄວາມປອດໄພ                                                                                                                                                                         ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງມປ້ີາຍບອກຢ່າງຊດັເຈນ, ມຜີງັອາຄານ, ມທີາງອອກສຸກເສນີ, 

ລະບບົໄຟສໍາຮອງສຸກເສນີ, ອຸປະກອນກວດຈບັຄວນັ, ອຸປະກອນດບັເພງີ ແລະ ສນັຍານ
ເຕອືນອກັຄໄີພ. 

     

1.7.1. ສະປາມເີຄື່ ອງໝາຍທາງອອກສຸກເສນີຊດັເຈນ, ເຄື່ ອງຈບັຄວນັ ແລະ ບັງ້ດບັເພງິ 
 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 0.5    

1.7.2. ສະປາມແີຜນຮບັມສຸີກເສນີ  ແລະ ໄຟເຕອືນໄພ 

 

ໄພສຸກເສນີຕອ້ງຕດິຕັງ້ໃນສະຖານທີ່ທົ່ວໄປ ແລະ ມທີາງອອກສຸກເສນີ 1    

                                                                                                                                                                        ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

1.8. ແສງສະຫວ່າງ                                                                                                                                                                          ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 

 

ພືນ້ທີ່ ທກຸແຫ່ງຂອງສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງມແີສງສະຫວ່າງທີ່ ເໝາະສມົ. ພະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ຕອ້ງສາມາດເຫນັສິ່ ງທີ່ພວກເຂາົກໍາລງັເຮດັຢູ 

ແລະ ມຄີວາມປອດໄພ 

2.5    

                                                                                                                                                                       ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 



 

 

 

 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

1.9. ການລະບາຍອາກາດ                                                                                                                                                                   ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 ພືນ້ທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານສະປາຕອ້ງມກີານລະບາຍອາກາດທີ່ ດ.ີ ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 2.5    

                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

1.10. ການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ (ສິ່ ງເສດເຫຼອື)                                                                                                                                                             ຄະແນສູງສຸດ 2.5  

 

 

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາຕອ້ງຕດິຕັງ້ລະບບົຈດັການສິ່ ງເສດເຫຼອື, ມກີານຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ 

(ສິ່ ງເສດເຫຼອື) ແລະ ນໍາ້ເປ້ືອນທີ່ ໃຊແ້ລວ້ຢ່າງຖືກຕອ້ງຕາມສຸຂະນາໄມ ແລະ ມຄີວາມ
ຮບັຜດິຊອບຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ. 

ຂີເ້ຫຍືອ້ຖືກແຍກຕາມຖັງ ແລະ ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຫຼ ືເອາົອອກຈາກ
ສະຖານປະກອບການເປັນປົກກະຕ.ິ ນໍາ້ເປືອ້ນຖກືນໍາມາໃຊຄ້ນືໂດຍ
ໃຊລ້ະບບົ. 

 

2.5 

   

                                                                                                                                                                       ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

1.11. ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລບັລູກຄາ້                                                                                                                                             ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 ຕອ້ງມຫີອ້ງນໍາ້, ຫອ້ງສຸຂາ, ອ່າງລາ້ງມທືີ່ ສະອາດ, ມຈໍີານວນພຽງພໍ. ຫາກມຫີອ້ງປ່ຽນ
ເຄື່ ອງໃຫຕ້ອ້ງແຍກຫອ້ງສໍາລບັຜູຊ້າຍ ແລະ ຜູຍ້ງິ. 

 2.5    

1.11.1. ຕອ້ງມຫີອ້ງນໍາ້, ຫອ້ງຖ່າຍ, ອ່າງລາ້ງມ ືແລະ ຫອ້ງປ່ຽນເຄື່ ອງແຍກກນັລະຫວ່າງຍງິ ແລະ 

ຊາຍທີ່ ສະອາດ 

ຫອ້ງຖ່າຍ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້ອາດຢູ່ນອກສະປາ ແລະ ອາດບ່ໍໃຊຮ່້ວມກນັ
ກບັຄນົອື່ນ 

 

0.5 

   

1.11.2. ຕອ້ງມຫີອ້ງນໍາ້, ຫອ້ງຖ່າຍ, ອ່າງລາ້ງມ ືແລະ ຫອ້ງປ່ຽນເຄື່ ອງແຍກກນັລະຫວ່າງຍງິ ແລະ 
ຊາຍທີ່ ສະອາດ 

ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທງັໝດົຂອງລູກຄາ້ຖືກຕດິຕັງ້ໃນສະປາ  

2.5 

   

ໝາຍເຫດ: ກວດຂໍ ້2.11.1. ຫຼ ື2.11.2. ບ່ໍສາມາດກວດກາທງັສອງ                                                                                              ລວມທງັໝດົ                                                                                                0.00 0.0%  

 

1.12. ການຕບົແຕ່ງ                                                                                                                                                                          ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 

 

ຕບົແຕ່ງສະຖານທີ່ ຢ່າງເໝາະສມົ, ບ່ໍໃຊຮູ້ບແບບທີ່ ສາ້ງຄວາມຂຸ່ນເຄອືງ ຫຼ ືຝ່າຝືນຮດີຄອງ

ປະເພນທີາງສງັ ຄມົ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ສນິລະທໍາອນັດຂີອງພືນ້ທີ່ ນັນ້. 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 2.5    

                                                                                                                                                                        ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 



 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ 

ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

1.13. ດນົຕ ີ                                                                                                                                                                                  ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 

 

 

ຫາກມກີານຫຼີນ້ດນົຕ,ີ ສຽງຂອງດນົຕຕີອ້ງຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ບ່ໍດງັເກນີໄປຈນົລບົກວນຜູອ້ື່ ນ, 

ຄວນເບິ່ ງຕາມຄວາມເໝາະສມົກບັການໃຊສ້ອຍພືນ້ທີ່ ບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ  

2.5 

   

                                                                                                                                                                        ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

1.14. ເຟີນເິຈ ີ                                                                                                                                                                                ຄະແນສູງສຸດ 2.5  

 

 

 

ເຄື່ ອງເຟີນເິຈທີ່ ນໍາມາໃຫລູ້ກຄາ້ໃຊຕ້ອ້ງສາ້ງຂືນ້ຢ່າງເປັນມອືາຊບີ, ໃຫຄ້ວາມສະບາຍໃຫ້
ແກ່ຜູໃ້ຊ,້ ໃຊງ້ານໄດເ້ໝາະສມົ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບດ.ີ 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ  

2.5 

   

                                                                                                                                                                        ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

1.15. ການເຂົາ້ເຖິງ                                                                                                                                                                           ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 

 ຜູສູ້ງອາຍຸ ແລະ ຜູພ້ກິານທາງກາຍຍະພາບສາມາດເຂົາ້ເຖິງສະຖານບໍລກິານສະປາໄດໂ້ດຍ

ສະດວກດ.ີ 

ພືນ້ທີ່ມທີາງລາດຊນັພອ້ມກບັບ່ອນຈບັ. ມຢ່ີາງໜອ້ຍສຸດຫອ້ງນໍາ້ 1 
ຫອ້ງ ແລະ ຫອ້ງຖ່າຍທີ່ມມີຈືບັຝາ. 

2.5    

1.16. ພືນ້ທີ່ ສໍານກັງານດາ້ນຫຼງັ                                                                                                                                                              ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 

 ສະຖານທີ່ ບໍລກິານຕອ້ງມພີືນ້ທີ່ ສໍານກັງານດາ້ນຫຼງັທີ່ ເໝາະສມົ ສໍາລບັໃຫພ້ະນກັງານ
ສາມາດໃຫບໍ້ລກິານສະປາໄດຢ່້າງມຄຸີນນະພາບ. ພືນ້ທີ່ ນີໝ້າຍຄວາມວ່າລວມເອາົແຕ່ບ່ໍຈໍາ
ກດັຢູ່ສະເພາະບໍລເິວນທີ່ ຈດັໄວໃ້ຫພ້ະນກັງານ, ພືນ້ທີ່ ຈດັເກບັອາຫານນອ້ຍໆ ແລະ ພືນ້ທີ່

ສໍາລບັຝ່າຍບໍລຫິານຈດັການ. 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ  

2.5 

   

2. ການບໍລກິານ: ທງັໝດົ 100 ຄະແນນ (20%)                                                                                                                ລວມທງັໝດົ                                         0.00 0.0%  

 

2.1. ເວລາດໍາເນນີງານ                                                                                                                                                                         ຄະແນສູງສຸດ 10 

 

 

 

ໃຫບໍ້ລກິານສະປາສະເພາະໃນເວລາເຮດັວຽກ ແລະ ໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາເທົ່ ານັນ້ 

ໂດຍຕອ້ງເປັນໄປຕາມລະບຽບໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. 

ເວລາດໍາເນນີງານສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ບ່ໍມກີານໃຫ້
ບໍລກິານນອກໂມງ. 

10    

                                                                                                                                                                         ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 



 

 

 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

2.2. ການໃຫຄ້ າປຶກສາ                                                                                                                                                                                     ຄະແນສູງສຸດ 10 

 

 

 

ການໃຫຄໍ້າປຶກສາຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກ່ອນການໃຫບໍ້ລກິານສະປາ ໂດຍຜູ ້
ບໍລຫິານສູງສຸດ ຫຼ ືຜູຈ້ດັການ ຫຼ ືຊ່ຽວຊານ. ການໃຫຄໍ້າປຶກສາອາດຈະຍກົເວັນ້ສໍາລບັລູກ
ຄາ້ທີ່ ເຄຍືຮບັການບໍລກິານແລວ້. ລູກຄາ້ຕອ້ງໄດຮ້ບັການແຈງ້ ແລະ ຕກົລງົກ່ອນໄດຮ້ບັ

ການບໍລກິານ. ການໃຫຄໍ້າປຶກສາຫຼງັການບໍໍລກິານກໍ່ ຕອ້ງມ.ີ 

  

 

   

2.2.1  

ການໃຫຄໍ້າປຶກສາຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກ່ອນການໃຫບໍ້ລກິານ 

ສະປາ 

 

ກວດການບນັທກຶການໃຫຄໍ້າປຶກສາ 
2    

2.2.2  

ການໃຫຄໍ້າປຶກສາຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຜູບໍ້ລຫິານສູງສຸດ ຫຼ ືຜູຈ້ດັການ ຫຼ ື

ຊ່ຽວຊານ 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 
8    

                                                                                                                                                                       ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

2.3. ລາຍການບໍລກິານ                                                                                                                                                                       ຄະແນສູງສຸດ 10 

 

 

 

 

ຕອ້ງບອກການບໍລກິານໃຫຈ້ະແຈງ້. ລາຍການບໍລກິານຕອ້ງລວມທງັລາຍລະອຽດຂັນ້
ຕອນ, ຄ່າບໍລກິານ ເຊິ່ ງຈະເກບັ, ໄລຍະການບໍລກິານ ແລະ ນະໂຍບາຍການຍກົເລກີ. 

ອາດຕດິເທງິຝາ, ບ່ອນຮບັແຂກ, ການໃຫຄໍ້າປຶກສາ ແລະ ເຂດລໍຖານ
ສະປາ 

 

10 

   

                                                                                                                                                                       ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

2.4. ລະບຽບການໃຫບໍ້ລກິານ                                                                                                                                                                                ຄະແນສູງສຸດ 10 

 

 ການໃຫກ້ານບໍລກິານທງັໝດົຕອ້ງປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຂັນ້ຕອນທີ່ ໄດຮ້ບັ
ການອະນຸມດັ. 

ສໍາພາດພະນກັງານບໍາບດັກ່ຽວກບັການນໍາໃຊມ້າດຕະຖານຂັນ້ຕອນ
ການດໍາເນນີງານ 

10    

                                                                                                                                                                        ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 



 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບໍ່ ຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ້ໍ່ ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບລໍກິານສະປາ

ອາຊຽນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ 

 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ

ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

2.5. ລະບຽບການບໍລກິານໃໝ່                                                                                                                                                                           ຄະແນສູງສຸດ 10 

 

 

 

ລະບຽບສໍາລບັການບໍລກິານໃໝ່ທີ່ ນໍາສະເໜຕີໍ່ ການສາ້ງຕັງ້ຕອ້ງຖືກອອກແບບ ແລະ 
ປະຕບິດັຕໍ່ ລະດບັຂອງຄວາມເປັນມອືາຊບີ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັພທິກີານຂອງບລໍສິດັ. 

ຜູຈ້ດັການສູງສຸດຈະໃຫກ້ານອະນຸມດັສຸດທາ້ຍກ່ອນການບໍລກິານ  ໃໝ່ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້. 

 

 

ກວດຄວາມສອດຄ່ອງກບັຄູ່ ມມືາດຕະຖານຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີ
ງານ 

 

 

   

2.5.1. ລະບຽບສໍາລບັການບໍລກິານໃໝ່ທີ່ ນໍາສະເໜຕີໍ່ ການສາ້ງຕັງ້ 

 

ກວດຄູ່ ມມືາດຕະຖານຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານ 2    

2.5.2. ລະບຽບສໍາລບັການບໍລກິານໃໝ່ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັຕໍ່ ລະດບັຂອງຄວາມເປັນມື

ອາຊບີ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັພທິກີານຂອງບລໍສິດັ. 

 

ສໍາພາດພະນກັງານສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 8    

                                                                                                                                                                        ລວມທງັໝດົ 

 

0.00 0.0%  
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2.6.1.  ການນວດ - ໃຫບ້ໍລກິານນວດເພື່ ອການຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍ ແລະ ໃບໜາ້. ການ
ບໍລກິານນວດເພີ່ ມເຕມີ, ໃບໜາ້, ຕນີ ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດອາດຈະມໃີຫ.້ 

 

  

8 

   

2.6.1.1.  ການບໍລກິານນວດເພີ່ ມເຕມີ, ໃບໜາ້, ຕນີ ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດອາດຈະມໃີຫ.້ 

 

ກວດລາຍການສະປາ 4    

2.6.1.2.  ໃຫບ້ລໍກິານນວດເພື່ ອການຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍ ແລະ ໃບໜາ້. 

 

ກວດລາຍການສະປາ 2    

2.6.2.  ການໃຊນ້ໍາ້ - ສະປາຕອ້ງມຢ່ີາງໜອ້ຍສຸດສອງຄັງ້ໃຫນ້ໍາ້ ເພື່ ອເຮດັໃຫຊ້ວີດິດຂີືນ້. 

ການໃຊນ້ໍາ້ຮອ້ນຫຼເືຢັນ, ນໍາ້ທໍາມະຊາດ, ແຮ່ທາດ ຫຼ ືໃນຮູບແບບອື່ ນໆ. 

ຝັກບວົເຊິ່ງສະໜອງໃຫພ້ຽງແຕ່ສໍາລບັທໍາຄວາມສະອາດບໍ່ ຖືວ່າ
ເປັນການໃຊນ້ໍາ້ພາຍໃຕມ້າດຕະຖານ. 

 

2    

                                                                                                                                                                       ລວມທງັໝດົ 

 

0.00 0.0%  

 



 

 

 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

 

 

ການອາບນໍາ້ - ແຊ່ຮ່າງກາຍທງັໝດົ ຫຼ ືບາງສ່ວນໃຫຈ້ມົລງົໃນສານລະລາຍທີ່ ມສ່ີວນ
ປະສມົຂອງສະໝຸນໄພ, ສານມກີິ່ ນຫອມ, ແຮ່ທາດ, ຂີຕ້ມົ ຫຼ ືສທີໍາມະຊາດ 

(chromotherapy) ເພື່ ອໃຫປ້ະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າການທໍາຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ, ການ

ອາບ ຫຼແືຊ່ນໍາ້, ໃນລກັສະນະນີອ້າດລວມເຖິງການສດີພົ່ ນດວ້ຍນໍາ້ ຫຼ ືພອ້ມກບັອາກາດ. 

 

 

ການອາບນໍາ້ອາດເປັນຮ່າງກາຍ, ມເືທົ່ ານັນ້ ຫຼ ືຕນີເທົ່ ານັນ້ 
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ການລອຍຕວົ - ລງົໄປແຊ່ນໍາ້ໃນທ່າຢືນໃນຫອ້ງ ຫຼ ືຖັງທີ່ ບນັຈນໍຸາ້ໄວໃ້ນແນວຕັງ້ ເພື່ ອໃຫ້
ລູກຄາ້ຢືນລອຍຕວົຢູ່ໄດ ້ ໂດຍມເີປ້ົາໝາຍເພື່ ອໃຫກ້ບັເປັນໜຸ່ມສາວອກີຄັງ້ ເຊິ່ ງອາດ
ຈະລວມ ຫຼບ່ໍືລວມເຖິງການບ່ໍໃຫມ້ສີຽງລອດເຂົາ້ມາຫຼມືດິຈນົເບິ່ ງບ່ໍເຫນັກໍ່ ໄດ.້ 

    

ການແຊ່ຕວົໃນສະ - ການຢືນໃນນໍາ້ທີ່ ມປີະລມິານຫຼາຍພທໍີ່ ຈະແຊ່ຈມົໄດໝ້ດົໂຕ. 

 

   

ການແຊ່ໂຕໃນນໍາ້ - ການແຊ່ຮ່າງກາຍທັງ້ໂຕ ຫຼບືາງສ່ວນໃຫຈ້ມົໃນສານລະລາຍທີ່ ມສ່ີວນ

ປະສມົຂອງສະໝຸນໄພ, ສານມກີິ່ ນຫອມ, ແຮ່ທາດ, ຂີຕ້ມົ ຫຼ ືສ.ີ 

   

ການອາບນໍາ້ຝັກບວົເພື່ ອສຸຂະພາບ - ໃຊສ້າຍນໍາ້ທໍາມະຊາດ ຫຼນໍືາ້ທີ່ ສດີເປັນຝອຍ ແລະ 
ສດີເປັນາຍຮວດລງົໄປເທງິຮ່າງກາຍໂດຍມເີປ້ົາໝາຍເພື່ ອໃຫມ້ປີະສບົການທີ່ ດເີພື່ ອການບໍາ

ບດັ ໃຫຄ້ວາມຮູສ້ກຶທີ່ ດຢ່ີາງເປັນຮູບປະທໍາ. 

   

ການອານໍາ້ຝັກບວົ ເພື່ ອຊໍາລະລາ້ງທໍາຄວາມສະອາດພຽງຢ່າງດຽວ ບ່ໍຖືວ່າເປັນການໃຊ ້ນໍາ້
ເພື່ ອການບໍາບດັຕາມມາດຕະຖານນີ.້ 

   

2.6.3.  ການຂດັ ແລະ ພນັຫໍ່ ຮ່າງກາຍ - ອາດນໍາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຊັ່ ນ: ສະໝຸນໄພ, 

ອາຫານ, ແຮ່ທາດ ຫຼ ືຂີຕ້ມົມາໃຊເ້ພື່ ອຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍ, ບໍາລຸງຄວາມງາມ, ກໍາຈດັ
ສານພດິ ຫຼ ືເພື່ ອປະໂຫຍດອື່ ນ. 

ກວດລາຍການສະປາ  

2 

   

2.6.4.  ການອອກກໍາລງັກາຍ - ການເຄື່ ອນໄຫວຮ່າງກາຍດວ້ຍຕວົເອງຫຼດືວ້ຍອຸປະກອນຕ່າງໆ

ເພື່ ຶອຶປະ ໂຫຍດໃນການດູແລ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ. 

ກວດລາຍການສະປາ 2    

2.6.5.  ພະລງັທໍາມະຊາດບໍາບດັ - ການຄວບຄຸມຫຼປົືດປ່ອຍພະລງັຊີ່  ຫຼກືະແສພະລງັງານໃນ
ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈຂືນ້ຢູ່ກບັການຍອມຮບັວ່າເປັນໄປໄດຕ້າມຄວາມເຊື່ ອດັງ້ເດມີ ແລະ

ຕາມເຫດຜນົທາງວທິະຍາສາດ. 

ກວດລາຍການສະປາ 2    

2.6.6.  ໂປຣແກຣມບໍາບດັດວ້ຍວທິທີາງໂພສະນາການ - ການຮບັປະທານສະໝຸນໄພຫຼອືາຫານທີ່

ເປັນຂອງແຂງ, ຂອງແຫຼວຫຼສືານສະກດັ ທີ່ ດບິຫຼປຸືງແຕ່ງສຸກແລວ້ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫມ້ີ

ສຸຂະພາບທີ່ ດ.ີ 

ກວດລາຍການສະປາ 2    



 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະ 

ແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

 

2.6.7. 

ໂປຣແກຣມບໍາບດັດວ້ຍວທິກີານຄວບຄຸມອາຫານ - ການຮບັປະທານສະໝຸນໄພ ຫຼ ື

ອາຫານທີ່ ເປັນຂອງແຂງ, ຂອງແຫຼວດຫຼສືານສະກດັ ທີ່ ດບິຫຼປູືງສຸກແລວ້ທີ່ ສະປາຈດັໃຫ້

ເພື່ ອຄວບຄຸມນໍາ້ໜກັ. 

 

ກວດລາຍການສະປາ 
 

2 

   

 

2.6.8. 

ການນວດຫຼບໍືາບດັແບບດັງ້ເດມີ - ການນວດຫຼບໍືາບດັດູແລທີ່ ປະຕບິດັມາແຕ່ດັງ້ເດມີອາດ
ມຫີຼບ່ໍີມເີຫດຜນົທາງວທິະຍາສາດມາຮອງຮບັກໍ່ ໄດ ້ ແຕ່ມຄີວາມເຊື່ ອຂອງຄນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ

ຫຼຄືນົພືນ້ເມອືງສະໜບັສະໜູນວ່າມປີະໂຫຍດຕ່ໍສຸຂະພາບ ຕອ້ງເປັນການນວດ/ບໍບດັທີ່

ເປັນມໍລະດກົຕກົທອດມາຈາກຄນົຮຸ່ນກ່ອນ. 

 

ກວດລາຍການສະປາ 
2    

2.6.9. ການບໍາບດັເພື່ ອຄວາມງາມ - ການບໍາບດັທີ່ ນໍາຜະລດິຕະພນັມາໃຊກ້ບັຮ່າງກາຍທງັໝດົຫຼື
ບາງສ່ວນອາດມກີານນວດຮ່ວມນໍາ ຫຼບ່ໍືມກີໍ່ ໄດ ້ເຊິ່ ງອາດຈະມຫີຼບ່ໍືມປີະໂຫຍດທາງດາ້ນ

ສຸຂະພາບຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ, ແຕ່ເຮດັເພື່ ອເສມີບໍລກິານອື່ ນໆທີ່ ຈດັໄວໃ້ນສະຖານທີ່

ບໍລກິານສະປາ. 

 

ກວດລາຍການສະປາ 
2    

2.6.10, ການບໍາບດັຢ່າງອື່ ນ - ການບໍາບດັໃດໆທີ່ ອາດຈະເໝາະສມົກບັການບໍລກິານສະປາ ທີ່ ມຢູ່ີ

ແລວ້ເຊິ່ ງອາດຈະມຫີຼບ່ໍືມຜີນົທາງວທິະຍາສາດມາຮບັຮອງກໍ່ ໄດ,້ ແຕ່ຍອມຮບັກນັຕາມ
ຄວາມເຊື່ ອທາງວດັ ທະນະທໍາວ່າມປີະໂຫຍດຕ່ໍສຸຂະພາບ, ເປັນການບໍາບດັທີ່ ມລີະບຸໄວ້
ໃນສ່ວນອື່ ນ ຂອງມາດຕະ ຖານສະບບັນີ.້ 

 

ກວດລາຍການສະປາ 
2    

                                                                                                                                                                                                        ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

2.7. ການບໍລກິານແບບດັງ້ເດມີ ແລະ ແບບທີ່ ມຢູ່ີໃນວດັທະນະທໍາ                                                                                                                      ຄະແນສູງສຸດ 10  

 ການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີທີ່ ລະບຸໄວຂ້າ້ງລຸ່ມນີເ້ປັນພຽງບາງຕວົຢ່າງ ທີ່ ກ່າວເຖິງເທົ່ ານັນ້ 

ແລະ ເປັນການບໍາບດັດູແລທີ່ ຊຸມຊນົສະປາໃນປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປັນ

ຜູລ້ະບຸເອງວ່າເປັນການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີ. ການບໍາບດັແບບດັງ້ເດມີ ແລະ ແບບທີ່ ມຢູ່ີໃນ
ວດັທະນະທໍາທຸກປະ ເທດຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັຄວາມເຄາົລບົຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ ບ່ໍວ່າຈະລະບຸຊື່

ໄວໃ້ນທີ່ ນີຫ້ຼບ່ໍືກໍ່ ຕາມ. ຫາກ ນໍາໄປແນະນໍາຫຼໃືຊໃ້ນສະຖານບໍລກິານສະປາຈະຕອ້ງບ່ໍມີ

ການແກໄ້ຂ ຫຼ ືດດັແປງທີ່ ສໍາຄນັ ໂດຍບ່ໍໄດປຶ້ກສາກບັຄນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຫຼ ືຄນົພືນ້ເມອືງໃນ
ແຫຼ່ ງກໍາເນດີຂອງວທິກີານບໍາບດັນັນ້ເສຍກ່ອນເວັນ້ແຕ່ຈໍາເປັນຕອ້ງແກໄ້ຂ ຫຼ ືດດັແປງເພື່ ອ
ໃຫເ້ປັນໄປຕາມຂໍກ້ໍານດົດາ້ນສຸຂະພາບ ຫຼ ືຄວາມປອດໄພ ຫຼ ືຕາມກດົໝາຍ. 

ຕອ້ງປະຕບິດັໃນຮູບແບບວດັທະນະທໍາດັງ້ເດມີ ຫຼ ືໃກຄ້ຽງທີ່ ສຸດທີ່

ສາມາດເປັນໄປໄດ.້ ຕວົຢ່າງ: ການນວດດັງ້ເດມີເທງິພືນ້ ບ່ໍຖືວ່າເປັນ
ດັງ້ເດມີຖານປະຕບິດັເທງິຕຽງ. 

 

10 

   

                                                                                                                                                                                                       ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

  



 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບໍ່ ຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ້ໍ່ ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບລໍກິານ

ສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະ 

ແນນ

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບໍ່ ຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄາໍເຫນັຕໍ່ ຮູບ
ແບບການກວດກາ 

2.8. ຈາໍນວນພະນກັງານ                                                                                                                                                                     ຄະແນສູງສຸດ 10 

 

 

ມພີະນກັງານຈາໍນວນທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັແນວປະຕບິດັທາງທຸລະ

ກດິທີ່ ຍອມຮບັກນັທົ່ ວໄປ. 

ສະເຖານສະປາຈາ້ງພະນກັງານພຽງພໍເພື່ອສະໜອງການບໍລກິານ
ສອດຄ່ອງກບັລະດບັທຸກລະກດິ. 

 

10 

   

3. ບຸກຄະລາກອນ: ທງັໝດົ 125 ຄະແນນ (25%)                                                                                                                        ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

3.1. ອາຍຸ                                                                                                                                                                                      ຄະແນສູງສຸດ 10  

 

 

ບໍ່ ຈາ້ງບຸກຄນົທີ່ ມອີາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 18 ປີ ຫຼຜູືທ້ີ່ ມອີາຍຸຕາມທີ່ ກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ ນກໍາ

ນດົ (ໃຊອ້າຍຸສູງສຸດທີ່ ກໍານດົໄວເ້ປັນເກນ) ເຂົາ້ເຮດັວຽກໃນສະຖານທີ່ ບລໍກິານ

ສະປາ. 

 

 

ກວດປະຫວດັພະນກັງານ 

 

10 

   

                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

3.2. ສຸຂະພາບ                                                                                                                                                                                ຄະແນສູງສຸດ 10 

 ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນສະຖານບລໍກິານສະປາຕອ້ງເປັນຜູທ້ີ່ ມສຸີຂະພາບ

ໂດຍລວມດ ີບໍ່ ມພີະຍາດຕດິຕໍ່ . 
ກວດບນັທກຶພະນກັງານ. ຕອ້ງມໃີບກວດສຸຂະພາບຈາກການ
ເລີ່ມເຮດັວຽກ ແລະ ການກວດສຸຂພາບປະຈາໍປີ. 

10    

                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

3.3. ພາສາ                                                                                                                                                                                    ຄະແນສູງສຸດ 10 

 ພະນກັງານທງັໝດົຕອ້ງສື່ ສານກບັເພື່ ອນຮ່ວມງານ ແລະ ລູກຄາ້ໄດເ້ປັນຢ່າງດ.ີ ສໍາພາດພະນກັງານເພື່ອຮບັປະກນັວ່າພວກເຂາົສາມາດສື່ສານ
ພາສາດຽວກນັກບັລູກຄາ້. 

10    

                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

3.4. ການແຕ່ງຕວົ                                                                                                                                                                            ຄະແນສູງສຸດ 10 

 ພະນກັງານທງັໝດົຕອ້ງແຕ່ງຕວົໃຫເ້ໝາະສມົ, ສວມໃສ່ເສືອ້ຜາ້ໃຫຖ້ກືສຸຂະ

ລກັສະນະ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັລະດບັການຍອມຮບັ ແລະ ມາດຕະຖານການ

ປະຕບິດັງານຂອງສະຖານປະກອບການ. 

ທບົທວນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງພະນກັງານ ແລະ ມີ
ການສະແດງມາດຕະຖານຂອງບໍລສິດັໃຫສ້າທາລະນະຊນົ 

10    

                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

  



 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບໍ່ ຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ້ໍ່ ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບລໍກິານສະປາ

ອາຊຽນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະ 

ແນນ

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

3.5. ມາລະຍາດ ແລະ ການວາງຕວົລະຫວ່າງການບໍລກິານ                                                                                                                                ຄະແນສູງສຸດ 10                                                                                                           

 

 

ພະນກັງານ ແລະ ຝ່າຍບລໍຫິານຕອ້ງວາງຕວົ ແລະ ຮກັສາມາລະຍາດໃນການໃຫ້
ບໍລກິານທີ່ ດຢູ່ີຕະຫຼອດເວລາ. 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງກວດກາ  

10 

   

                                                                                                                                                                                             ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

3.6. ຄຸນສມົບດັ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ                                                                                                                                                     ຄະແນສູງສຸດ 55  

 

3.6.1. 

ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນສະປາຕອ້ງຜ່ານ ແລະ ຈບົການຝຶກອບົຮມົຄຸນສມົບດັທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັບລໍ ິການສະປາ, ມໜີງັສຢັືງ້ຢືນຄຸນສມົບດັທີ່ ຍງັບໍ່ ໝດົອາຍຸ. 

ທບົທວນແຟມ້ຂອງພະນກັງານ  

15 

   

 

3.6.2. 

ພະນກັງານທຸກຄນົຕອ້ງຜ່ານໂຄງການປະຖົມນເິທດກ່ຽວກບັສະຖານປະກອບການ 

ແລະ ບໍລສິດັເມື່ ອເລີ່ ມເຮດັວຽກ. 

ທບົທວນການບນັທກຶຝຶກອບົຮມົ  

15 

   

 

3.6.3. 

ພະນກັງານທຸກຄນົຕອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ສໍາເລດັການຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັຜະລດິຕະ
ພນັ ແລະ ການບລໍກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຕໍາແໜ່ງງານ ຂອງຕນົກ່ອນຈະເລີ່ ມເຮດັວຽກ

ທີ່ ຕອ້ງຕດິຕໍ່ ກບັລູກຄາ້. 

ທບົທວນການບນັທກຶຝຶກອບົຮມົ  

10 

   

 

3.6.4. 

ພະນກັງານທຸກຄນົຕອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການຝຶກອບົຮມົທີ່ ຈດັຂືນ້ເປັນຄັງ້ຄາວໃນ

ສະຖານບລໍກິານເຊິ່ ງສາມາດປະເມນີຜນົການອບົຮມົໄດເ້ພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າພະນກັງານ

ຈະຮກັສາ/ພດັທະນາຄວາມຮູ ້ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຕນົເອງຢ່າງສະໝ່ໍາສະ ເໝ.ີ 

ທບົທວນການບນັທກຶຝຶກອບົຮມົ  

5 

   

 

3.6.5. 

ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດຕອ້ງໃຫພ້ະນກັງານມໂີອກາດໄດພ້ດັທະນາຕນົເອງໃນເຊງິວຊິາຊບີ. ທບົທວນບນັທກຶໂຄງການພດັທະນາວຽກງານ ຫຼ ືການພດັທະນາ
ຄາ້ຍຄກືນັ/ການສົ່ ງເສມີກາລະໂອກາດ ຫຼ ືແຮງຈງູໃຈ. ສາໍພາດ
ພະນກັງານ 

 

5 

   

 

3.6.6. 

ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດຕອ້ງດໍາເນນີການໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າພະນກັງານທຸກຄນົມຄີວາມຮູກ່້ຽວກບັ

ລະບຽບການຈດັການກບັລູກຄາ້ທີ່ ມຄີວາມປະພດຶບໍ່ ເໝາະສມົ. 

ທບົທວນການບນັທກຶຝຶກອບົຮມົ 5    

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

3.7. ແນວທາງປະຕບິດັໃນການເຮດັວຽກ                                                                                                                                                  ຄະແນສູງສຸດ 10 

 

3.7.1. 

 

ພະນກັງານຕອ້ງປະຕບິດັວຽກງານໃນສະພາບທີ່ ສະອາດ ແລະປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ. 
ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງກວດກາ. ສໍາພາດພະນກັງານ 10    

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  



 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະ 

ແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

3.7.2. ພະນກັງານຕອ້ງເຮດັວຽກຢ່າງເປັນມອືາຊບີ ແລະ ມຈີນັຍາບນັຕະຫຼອດເວລາ. ທບົທວນແຢ້ມພະນກັງານທາງດາ້ນຄວາມເປັນມອືາຊບີ ຫຼ ືມາດຕະ 
ຖານຈນັຍາທໍາ, ແລະ ການປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. ສໍາພາດພະນກັງານ 

 

10 

   

                                                                                                                                                                                                     ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

4. ຜະລດິຕະພນັ: ລວມທງັໝດົ 50 ຄະແນນ (10%)    

4.1. ຜະລດິຕະພນັ                                                                                                                                                                              ຄະແນສູງສຸດ 10  

4.1.1. ຜະລດິຕະພນັທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອໃຫບໍ້ລກິານສະປາຕອ້ງເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ເຮດັມາຈາກສິ່ ງມີ
ຊວີດິ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ມຢູ່ີໃນທໍາມະຊາດ. 

ທບົທວນການຢັງ້ຢືນຜະລດິຕະພນັ (ຈາກຜູສ້ະໜອງ)  

5 

   

4.1.2. ຜະລດິຕະພນັທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອໃຫບໍ້ລກິານສະປາຕອ້ງເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້

ຕາມທໍາມະຊາດດວ້ຍວທິກີານທາງຊວີະພາບ. 

ທບົທວນການຢັງ້ຢືນຜະລດິຕະພນັ  

2.5 

   

4.1.3. ຜະລດິຕະພນັທີ່ ໃຊຕ້ອ້ງມແີຫຼ່ ງທີ່ ມາທີ່ ຖືກຕອ້ງຕາມຈະຣິຍະທໍາ ແລະ ຜດິລດິຂືນ້ໂດຍບ່ໍມີ
ການເອາົຜູຄ້ນົຫຼສືິ່ ງແວດລອ້ມມາຫາປະໂຫຍດຢ່າງບ່ໍຖືກຕອ້ງ. 

ທບົທວນໃບຢັງ້ຢືນໂຮງງານ (ຈາກຜູສ້ະໜອງ)  

2.5 

   

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

4.2. ຜນົປະໂຫຍດ                                                                                                                                                                           ຄະແນສູງສຸດ 7.5 

 ຕອ້ງບ່ໍມກີານກ່າວອາ້ງທີ່ ເກນີຈງິເຖິງປະໂຫຍດ ຫຼ ືປະສດິທຜິນົຂອງຜະລດິຕະພນັທີ່ ນໍາມາ

ໃຊຫ້ຼນໍືາມາຂາຍ. 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງກວດກາ  

7.5 

   

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

4.3. ການຢັງ້ຢືນ                                                                                                                                                                              ຄະແນສູງສຸດ 7.5 

 

 

 

 

 

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ນໍາສະເໜຕີອ້ງເປັນໄປຕາມບດົບນັຫຍດັຂອງກດົໝາຍອາຊຽນ 

(ASEAN Harmonization Act) ສະບບັປະຈບຸນັຫຼທືີ່ ມກີານແກໄ້ຂໃນພາຍຫຼງັ, ຕອ້ງ
ມໜີງັສຢັືງ້ຢືນສະຖານທີ່ ຜະລດິ, ໜງັສຢັືງ້ຢືນການຈໍາໜ່າຍຫຼຫືຼກັເກນວທິກີານທີ່ ດໃີນການ
ຜະລດິ (Certificate of Free Sale or Good Manufacturing Practices – 

GMP) ແລວ້ແຕ່ກໍລະນກີານໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີ່ ກດົໝາຍບ່ໍໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າຕອ້ງມໜີງັສື
ຢັງ້ຢືນດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງເປັນໄປຕາມລະບຽບຂອງສໍານກັງານຄະນະກໍາມະ ການອາຫານ ແລະ 
ຢາ (FDA) ໃນທອ້ງຖິ່ ນຫຼຕືາມກດົລະບຽບທີ່ ມລີກັສະນະໃກຄຽງກນັ ລວມທງັຕອ້ງເປັນ

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ບ່ໍມ ີຜນົເສຍຕ່ໍຊວີດິຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ ດຂີອງລູກຄາ້. 

 

 

 

 

ທບົທວນການຢັງ້ຢືນຜະລດິຕະພນັ 

 

 

 

 

7.5 

   

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  



 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບໍ່ ຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ້ໍ່ ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບລໍກິານສະປາ
ອາຊຽນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະ 

ແນນ

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

4.4. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ                                                                                                                                                               ຄະແນສູງສຸດ 5 

 

 

ຕອ້ງມຂີະບວນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສໍາລບັຜະລດິຕະພນັທີ່ ສະຖານບລໍກິານສະ

ປາຜະລດິຂືນ້ເອງ. 
 

ກວດມາດຕະຖານຂອງສນິຄາ້ທີ່ຜະລດິຂືນ້ເອງ. ສິ່ນຄາ້ທີ່ ເກບັໄວ ້
ຖືກຮກັສາໄວຖື້ກຕອ້ງແລວ້ບໍ່  ແລະ ມວີນັທກີານຜະລດິ ແລະ ວນັ
ທນີໍາໃຊບ້ໍ່  
 

 

5 

   

                                                                                                                                                                                             ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

4.5. ການຄວບຄຸມສນິຄາ້ໃນສາງ                                                                                                                                                             ຄະແນສູງສຸດ 5  

 

 

ຕອ້ງມລີະບບົຄວບຄຸມສນິຄາ້ໃນສາງຂອງຜະລດິຕະພນັທີ່ ໃຊໃ້ນສະປາຕາມແນວທາງ
ການດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ ດ,ີ ຜະລດິຕະພນັຕອິງລະບຸວນັໝດົອາຍຸພອ້ມ. 

 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການດວກສອບ 

 

5 

   

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

4.6. ວທິໃີຊ ້                                                                                                                                                                                  ຄະແນສູງສຸດ 5 

 ຕອ້ງໃຊຜ້ະລດິຕະພນັຕາມແນວປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານສຸຂະລກັສະນະ, ບໍ່ ເກບັ

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ຍງັບໍ່ ໃຊກ້ບັຄນືໄວໃ້ນພາຊະນະທີ່ ໃຊບ້ນັຈດຸຜະລດິຕະພນັທງັໝດົ. 

 

ສໍາພາບຜູໃ້ຫບ້ລໍກິານກ່ຽວກບັການກຽມຜະລດິຕະພນັ ແລະ ວທິີ
ການ ນໍາໃຊ.້ ກວດກາພືນ້ທີ່ກະກຽມ ແລະ ເຄື່ອງໃຊໃ້ນສະປາ. 

 

5 

   

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

4.7. ການຈດັເກບັ                                                                                                                                                                             ຄະແນສູງສຸດ 5 

 ຕອ້ງຈດັເກບັຜະລດິຕະພນັທງັໝດົໃນສະພາບ ແລະ ອຸຫະພູມທີ່ ເໝາະສມົຕາມທີ່ ຜູ ້

ຜະລດິກໍານດົໄວ.້ 

 

ກວດຄນືພືນ້ທີ່ສາງເກບັເຄື່ອງ. ຜະລດິຕະພນັຕອ້ງຈດັລຽງເປັນ
ລະບຽບ. ຜະລດິຕະພນັຕອ້ງມກີານຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ຫຼ ືແສງ
ໃນບ່ອນເກບັມຽ້ນເປັນຢ່າງດ.ີ 

 

5 

   

                                                                                                                                                                                          ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

4.8. ສຸຂະລກັສະນະ                                                                                                                                                                         ຄະແນສູງສຸດ 5 

4.8.1. ຕອ້ງເກບັຮກັສາເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນທງັໝດົທີ່ ໃຊກ້ບັຜະລດິຕະພນັສໍາລບັໃຫ້

ບໍລກິານສະປາໃຫຢູ່້ໃນສະພາບທີ່ ສະອາດ ແລະ ຖືກສຸຂະລກັສະນະຕະຫຼອດເວລາ. 

 

ກວດຄນືການບນັທກຶການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ລາຍການກວດກາປະ
ຈໍາວນັ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ຂະບວນການອະເຊືອ້. ກວດກາພືນ້ທີ່

ກະກຽມ ເຄື່ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ. 

 

 

3 

   

4.8.2. ຜະລດິຕະພນັທໍາຄວາມສະອາດທີ່ ໃຊໃ້ນສະປາທງັໝດົຕອ້ງເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ປອດ

ໄພ ແລະ ບໍ່ ເປັນອນັຕະລາຍຕໍ່ ພະນກັງານ ຫຼ ືລກູຄາ້. 

 

ກວດກາໂຕະຂອງຜະລດິຕະພນັທີ່ສະອາດສາໍລບັຄວາມປອດໄພ 

ແລະ ຜນົກະທບົທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຂາ້ງຄຽງ. 
 

2 

   

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  



 

 

 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບໍ່ ຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ້ໍ່ ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບລໍກິານສະປາ

ອາຊຽນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະ 

ແນນ

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

5. ອຸປະກອນ: ລວມທງັໝດົ 50 ຄະແນນ (10%) 

5.1. ຄວາມຍນືຍງົ                                                                                                                                                                             ຄະແນສູງສຸດ 15 

 

 

ທຸກພືນ້ທີ່ ສະປາຕອ້ງມເີຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນທີ່ ເໝາະສມົ, ສາມາດໃຊກ້ານໄດດ້ ີ

ເພື່ ອສາມາດໃຫບ້ລໍກິານ ໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບດແີບບມອືາຊບີ. 

     

5.1.1. ສະປາຕອ້ງມເີຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນທີ່ ຖືກຕອ້ງ ແລະ ເໝາະສມົ ສາມາດໃຊກ້ານ
ໄດດ້ ີເພື່ ອສາມາດໃຫບ້ລໍກິານ ໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບດ ີ

 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 
10    

5.1.2. ພະນກັງານໄດຮ້ບັການຝຶກນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນໃນການດາໍເນນີງານ ກວດຄນືບນັທກຶການຝຶກອບົຮມົ 5    

                                                                                                                                                                                             ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

5.2. ການບໍາລຸງຮກັສາ                                                                                                                                                                        ຄະແນສູງສຸດ 10  

 

 

ຕອ້ງດູແລຮກັສາອຸປະກອນສະເພາະຢ່າງທງັໝດົຕາມແນວທາງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນຄູ່ ມຂືອງ

ຜູຈ້ດັຫາ ແລະ ສອ້ມແປງໃຫຢູ່້ໃນສະພາບດພີອ້ມໃຊງ້ານໄດຕ້ະຫຼອດເວລາ. 
 

ບນັທກຶການບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນລວມທງັຊື່ ຜູສ້ະໜອງ, ທີ່ ຢູ່ 

ແລະ ຄນົຕດິຕໍ່ຕອ້ງມສີາໍລບັທຸກອຸປະກອນສະເພາະ. 
 

10 

   

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

5.3. ຄວາມປອດໄພ                                                                                                                                                                          ຄະແນສູງສຸດ 7.5 

5.3.1. ຕອ້ງໃຊອຸ້ປະກອນສະເພາະຢ່າງທງັໝດົຕາມແນວທາງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນຄູ່ ມຂືອງຜູຈ້ດັຫາ. 

 

ກວດວ່າມຄີູ່ ມກືານນາໍໃຊຂ້ອງຜູສ້ະໜອງບໍ່  ແລະ ການນໍາໃຊໃ້ນ
ການຝຶກອບົຮມົ 

5    

5.3.2. ອຸປະກອນສະເພາະຢ່າງທງັໝດົທີ່ ລກູຄາ້ໃຊຈ້ະຕອ້ງມຄີາໍແນະນໍາການໃຊງ້ານຢ່າງ
ປອດໄພສະແດງໄວໃ້ນສະຖານທີ່ ສາມາດເຫນັໄດຊ້ດັເຈນ. 

 

 

ຄູ່ ມຕືອ້ງສະແດງໃຫເ້ຫນັ ແລະ ອຸປະກອນຖັດໄປ 

2.5    

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

5.4. ການປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ                                                                                                                                                                             ຄະແນສູງສຸດ 7.5 

 

 

ຜູຊ່້ຽວຊານ ຫຼ ືອຸປະກອນສະເພາະຢ່າງທງັໝດົຕອ້ງມໜີງັສຢັືງ້ຢືນທີ່ ຖືກຕອ້ງຕາມກດົ
ໝາຍວ່າສາມາດໃຊໃ້ນສະປາໄດ ້ຫາກກດົໝາຍທອ້ງຖ່ິນກໍານດົໃຫກ່ໍ້ຕອ້ງມ.ີ 

 

ກວດຄນືຄູ່ ມກືານນໍາໃຊອຸ້ປະກອນ 

7.5    

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  



 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ 

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະ 

ແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

5.5. ຄວາມສະອາດ                                                                                                                                                                            ຄະແນສູງສຸດ 10 

 

 

ຕອ້ງເກບັຮກັສາອຸປະກອນທງັໝດົໃນພືນ້ທີ່ ສໍາລບັພະນກັງານແລະ ພືນ້ທີ່ ສໍາລບັລູກຄາ້ໃຫ້

ສະອາດ, ຖືກສຸຂະລກັສະນະ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ  

10 

   

                                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

6. ການບໍລຫິານ: ລວມທງັໝດົ 75 ຄະແນນ (15%)  

6.1. ການບໍລຫິານ                                                                                                                                                                          ຄະແນສູງສຸດ 7.5  

 

6.1.1. 

ຜູບໍ້ລຫິານສູງສູດຕອ້ງແຕ່ງຕັງ້ຜູຈ້ດັການສະປາ ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າສາມາດບໍລຫິານງານ
ສະຖານບໍລກິານສະປາໃຫໄ້ດຄຸ້ນນະພາບດ ີໃນລະດບັດຽວກນັກບັທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ

ມາດຕະຖານນີ.້ 

ກວດຄນືໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງບໍລສິດັ, ໜາ້ວຽກຂອງຜູຖ້ກືແຕ່ງຕັງ້ 
ແລະ ບນັທກຶການຝຶກອບົຮມົໄດບ້ນັລຸຄຸນນະພາບມາດຕະຖານຂອງ
ພະນກັງານ 

5    

6.1.2. ຜູບໍ້ລຫິານສູງສຸດຕອ້ງມຈີນັຍາບນັວຊິາຊບີ ແລະ ປະຕິບດັຕາມຈນັຍາບນັນັນ້ ເພື່ ອ
ໃຫກ້ານດໍາເນນີງານເປັນໄປຕາມແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ໄດມ້າດຕະຖານ. 

ສໍາພາດຜູບໍ້ລຫິານສູງສຸດກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ດຂີອງບໍລສິດັ 2.5    

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

6.2. ເອກະສານລະບບົຄຸນນະພາບ                                                                                                                                                          ຄະແນສູງສຸດ 7.5 

 

6.2.1. 

ເອກະສານລະບບົຄຸນນະພາບຕອ້ງມລີາຍລະອຽດມາດຕະຖານການໃຫບໍ້ລກິານຕ່າງໆ 

ແລະ ຕອ້ງນໍາເອກະສານນີໄ້ປໃຊໃ້ນການຝຶກອບົຮມົພະນກັງານ ໂດຍເອກະສານຈະຕອ້ງ
ລະບຸແຕ່ບ່ໍຈໍາກດັຢູ່ສະເພາະ ບນັຫາຕ່ໍໄປນີ:້ 

 

 

 

 

ທບົທວນຄູ່ມມີາດຕະຖານຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານ ເພື່ອລວມເອາົຂັນ້
ຕອນ ແລະ ຄໍາສບັທງັໝດົທີ່ກໍານດົໄວ.້ 

 

 

 

 

 

5 

   

6.2.2. ລະບຽບການຕອ້ນຮບັເມື່ ອລູກຄາ້ມາເຖິງສະຖານທີ່ ບໍລກິານ.    

6.2.3. ລະບຽບການຈອງບໍລກິານລ່ວງໜາ້.    

6.2.4. ລະບຽບການດູແລເຂກ.    

6.2.5. ລະບຽບການຈດັທໍາໃບບນິ ແລະ ການຈ່າຍເງນິ.    

6.2.6. ລະບຽບ ແລະ ຂັນ້ຕອນການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການຈດັການຜະລດິຕະພນັ.    

6.2.7. ຕວົຢ່າງແບບຟອມສໍາລບັການດໍາເນນີກດິຈະການສະປາທງັໝດົ.    

6.2.8. ລະບຽບການສອບຖາມຄວາມຄດິເຫນັຂອງລູກຄາ້    

6.2.9. ການເກບັມຽ້ນເອກະສານລະບບົຄຸນນະພາບໄວໃ້ນສະຖານທີ່ ທີ່ ພະນກັງານທງັໝດົສາມາດ
ເຂົາ້ເຖິງຂໍມູ້ນໄດຕ້ະຫຼອດເວລາ. 

ກວດກາທີ່ຕັງ້ຂອງຄູ່ມ ືມາດຕະຖານຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານ 2.5    

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  



 

 

 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບໍ່ ຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ້ໍ່ ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ.້ ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ

ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບກາ 

ນກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນໍາການກວດກາ 

ຄະ 

ແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບໍ່ ຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ ມຄາໍເຫນັຕໍ່ ຮູບແບບ
ການກວດກາ 

6.3. ຄູ່ ມລືະບຽບການໃຫກ້ານບໍລກິານ                                                                                                                                                      ຄະແນສູງສຸດ 5 

 

 

ຄູ່ ມລືະບຽບການໃຫບ້ໍລກິານຕອ້ງມລີາຍລະອຽດກ່ຽວກບັລະບຽບການໃຫບ້ໍລກິານເຕກັນກິ, 

ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ໃຊໃ້ນການໃຫບ້ໍລກິານ ແລະ ຕອ້ງນໍາຄູ່ ມນືີໄ້ປໃຊໃ້ນການຝຶກ

ອບົຮມົພະນກັງານສະປາ. ໃນກໍລະນທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອາດໃຫລ້າຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັຂໍກ້ໍານົດ ແລະ 

ຂໍຫ້າ້ມໃນການໃຊອຸ້ປະກອນເຫຼົ່ ານັນ້ໄວ ້ຕອ້ງຈດັເກບັຄູ່ ມນືີໄ້ວຢູ່້ທີ່ ສະຖານບໍລກິານສະປາ ໃນ

ສະຖານທີ່ ທີ່ ພະນກັງານທງັໝດົສາມາດເຂົາ້ເຖິງຂໍມູ້ນໄດຕ້ະຫຼອດເວລາ. 

 

 

ທບົທວນບນັທກຶການຝຶກອບົຮມົເພື່ອຮບັປະກນັວ່າຄູ່ ມຖືືກນໍາໃຊສ້ໍາລບັ
ການຝຶກອບົຮມົການບໍລກິານ 

 

 

5 

   

ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

6.4. ການບໍລຫິານຊບັພະຍາການມະນຸດ                                                                                                                                                 ຄະແນສູງສຸດ 7.5  

6.4.1. 

 

ຄູ່ ມລືູກຈາ້ງ - ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດຕອ້ງສາ້ງ ແລະ ມຄີູ່ ມລືູກຈາ້ງທີ່ ໃຫລ້າຍລະອຽດກ່ຽວກບັຜນົປະ 

ໂຫຍດທີ່ ລູກຈາ້ງຈະໄດຮ້ບັ, ຄວາມຄາດຫວງັທີ່ ມຕີໍ່ ການປະຕບິດັງານຂອງລູກຈາ້ງ ຫຼື ຜົນ

ກະທບົທີ່ ລູກຈາ້ງຈະໄດຮ້ບັຫາກບໍ່ ປະຕບິດັຕາມຄູ່ ມນືີ.້ 

 

ທບົທວນຄນືຄູ່ ມຂີອງພະນກັງານ 

3 

 

   

6.4.2. ການຊອກຫາ/ຈາ້ງບຸຄະລາກອນ - ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດສາ້ງເອກະສານອະທບິາຍລກັສະນະວຽກ

ຂອງພະນກັງານແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ ເຊິ່ ງຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານແນວທາງປະຕບິດັທາງ

ທຸລະກດິ ແລະ ກດົໝາຍແຮງງານຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. 

 

ທບົທວນໜາ້ວຽກຂອງຕໍາແໜ່ງທງັໝດົຂອງພະນກັງານ 

1.5 

 

   

6.4.3. ຄ່າຕອບແທນ - ຜູບ້ໍລຫິານສູງສຸດຕອ້ງຕອບແທນໃຫພ້ະນກັງານຢ່າງຍຸດຕທິໍາ ແລະ ເທົ່ າທຽມ

ກນັ ໂດຍປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍແຮງງານທີ່ ບງັຄບັໃຊໃ້ນທອ້ງຖິ່ ນ ຫຼ ືຖືກຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປ. 

 

ທບົທວນປະລມິານການເຮດັວຽກ ແລະ ແຮງຈງູໃຈທາງຜນົປະໂຫຍດສໍາ
ລບັພະນກັງານ 

3 

 

   

                                                                                                                                                                                            ລວມທັງໝດົ 0.00 0.0%  

6.5. ການຈດັການດາ້ນຄວາມປອດໄພ                                                                                                                                             ຄະແນສູງສຸດ 10 

6.5.1. ຜູບ້ໍລກິານສູງສຸດຕອ້ງນໍາມາດຕະການທີ່ ຖືກຕອ້ງ ດວ້ຍເຫດຜນົທຸກຢ່າງມາໃຊເ້ພື່ ອຮກັສາຄວາມ

ປອດໄພໃຫລູ້ກຄາ້ ແລະ ຊບັສນິຂອງລູກຄາ້ລະຫວ່າງທີ່ ລູກຄາ້ໃຊບ້ໍລກິານສະປາ. 

ທບົທວນນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພບໍລສິດັ 1    

6.5.2. ຜູບ້ໍລກິານສູງສຸດຕອ້ງນໍາມາດຕະການທີ່ ຖືກຕອ້ງ ດວ້ຍເຫດຜນົທຸກຢ່າງມາໃຊເ້ພື່ ອຮກັສາຄວາມ

ເປັນສ່ວນຕວົຂອງລູກຄາ້ທງັກ່ອນ, ລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼງັເວລາທີ່ ລູກຄາ້ມາໃຊບ້ໍລກິານ. 

 

ທບົທວນນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພບໍລສິດັ 

1    

6.5.3. ສະຖານບໍລກິານຕອ້ງມເີອກະສານແຜນຮບັມເືຫດສຸກເສນີ ທີ່ ເປັນໄປຕາມຂໍກ້ໍານດົຂອງກດົໝ

າຍ ແລະ ສະແດງເອກະສານນັນ້ໄວໃ້ນພືນ້ທີ່ ສ່ວນຂອງພະນກັງານ ໃຫເ້ຫນັໄດຢ່້າງຊດັເຈນ. 

 

ກວດກາແຜນການຮບັມຶກືບັເຫດສຸກເສນີທີ່ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັໃນພືນ້ທີ່

ຂອງພະນກັງານ 

2    

6.5.4. ທາງອອກສຸກເສນີຕອ້ງມປີ້າຍທີ່ ເຫນັຊດັເຈນ ແລະ ດູແລບໍ່ ໃຫມ້ສີິ່ ງກດີຂວາງທາງອອກ. ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 3    

                                                                                                                                                                                            ລວມທັງໝດົ 0.00 0.0%  



 

 

 

 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດກ້ໍາ

ນດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ

ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະ 

ແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

6.5.5. ພະນກັງານທກຸຄນົຕອ້ງຕດິປ້າຍຊື່ ຫຼເືຄື່ ອງໝາຍສະແດງສນັຍາລກັຢ່າງອື່ ນ. ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 1    

6.5.6. ຜູບໍ້ລຫິານສູງສຸດຕອ້ງໃຊມ້າດຕະການທີ່ ຖກືຕອ້ງ ດວ້ຍເຫດຜນົທກຸຢ່າງເພື່ ອປົກປ້ອງບ່ໍໃຫ້

ພະນກັງານຖກືຄຸກຄາມທາງເພດບ່ໍວ່າຈະເປັນໃນຮູບແບບໃດ. 

ທບົທວນມາດຕະຖານຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານ, ຈນັຍາທໍາ, ຄູ່ມພືະ 
ນກັງານ ແລະ ບນັທກຶການຝຶກອບົຮມົ 

2    

                                                                                                                                                                                  ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

6.6. ການສື່ ສານ                                                                                                                                                                             ຄະແນສູງສຸດ 7.5  

6.6.1. 

 

ຜູບໍ້ລຫິານສູງສຸດຕອ້ງຈດັໃຫມ້ລີະບບົສື່ ສານ ທີ່ ໃຊກ້ານໄດດ້ພີາຍໃນໜ່ວຍງານ ເພື່ ອເອາົໄປ
ແຈງ້ໃຫພ້ະນກັງານຊາບເຖິງຜນົການໃຫບໍ້ລກິານ ແລະ ລະດບັຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງລູກຄາ້
ຢ່າງສະໝໍ່ າສະເໜ.ີ 

ສໍາພາດພະນກັງານກ່ຽວກບັວທິຜູີບໍ້ລຫິານສູງສຸດມຄໍີາເຫນັກ່ຽວກບັລູກ
ຄາ້ຕ່ໍກບັພະນກັງານ 

5    

6.6.2. ມລີະບບົທີ່ ສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈໃຫໄ້ດວ່້າຜູບໍ້ລຫິານສູງສຸດ ຈະນໍາຂໍແ້ນະນໍາ ແລະ ຄໍາວຈິານທງັ
ໝດົທີ່ ໄດຈ້າກພະນກັງານມາວເິຄາະ ແລະ ດໍາເນນີການຕ່ໍໄປ. 

ທບົທວນພະນກັງານກ່ຽວຄໍາຕອບຂອງຜູບໍ້ລຫິານສູງສຸດ ຕ່ໍກບັຄໍາເຫນັ 

ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີ່ມໃີຫ.້ 

2.5    

                                                                                                                                                                                     ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

6.7. ແຜນການຕະຫຼາດ                                                                                                                                                                      ຄະແນສູງສຸດ 5 

6.7.1. ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງມເີອກະສານແຜນການຕະຫຼາດທີ່ ມລີາຍລະອຽດກດິຈະກໍາ
ຕະຫຼາດທີ່ ວາງແຜນໄວລ້ວມທງັລະບຸງບົປະມານທີ່ ຈະໃຊ ້ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດ້
ຮບັຈາກການຈດັກດິຈະກໍາດັ່ ງກ່າວ. 

 

ທບົທວນແຜນການຕະຫຼາດ 

2    

6.7.2. ຕອ້ງທບົທວນແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ປັບແຜນໃຫທ້ນັສະໄໝຢູ່ສະເໝ ີເພື່ ອຮບັມກືບັ
ສະຖານະການສິ່ ງແວດລອ້ມ, ພະນກັງານ ແລະ ຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ ປ່ຽນໄປ. 

ທບົທວນບນັທກຶການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຕະຫຼາດ 3    

                                                                                                                                                                                     ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

6.8. ແຜນສຸກເສນີ                                                                                                                                                                            ຄະແນສູງສຸດ 7.5 

 

 

 

ພະນກັງານທງັໝດົຕອ້ງຮບັຮູເ້ຖິງແຜນປະຕບິດັການເມື່ ອມເີຫດການສຸກເສນີທາງການແພດ, 

ຕອ້ງຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ເຖິງຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດໂ້ດຍງ່າຍເຊັ່ ນ: ໝາກເລກໂທລະສບັສໍາລບັເອີນ້

ຫາການບໍລກິານພະຍາບານ, ສູນສະຫວດັດກີານ ແລະ ໂຮງໝໍທີ່ ໃກທ້ີ່ ສຸດ. 

ສໍາພາດພະນກັງານກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນແຜນການສຸກເສນີ ແລະ ຄວາມຮູ ້
ຂອງໝາກເລກໂທສຸກເສນີ, ລະບຸຢ່າງໜອ້ຍສຸດພະນກັງານ 1 ຄນົ ຜູທ້ີ່

ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໃນການຮບັມກືບັພະຍາບານແບບສຸກເສນີ 

7.5    

                                                                                                                                                                                     ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  



 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະ 

ແນນ 

ສູງສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

6.9. ການປະຖົມພະຍາບານ                                                                                                                                                                ຄະແນສູງສຸດ 7.5 

 ມຊຸີດປະຖົມພະຍາບານທີ່ ມເີຄື່ ອງໃຊທ້ີ່ ເໝາະສມົໜຶ່ ງຊຸດເກບັໄວໃ້ນພືນ້ທີ່ ຕອ້ນຮບັ ແລະ 

ສ່ວນທີ່ ພກັລໍລູກຄາ້ ຂອງພະນກັງານ, ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສະປາໃຫຍ່ອາດມຊຸີດ
ປະຖົມພະຍາບານເພີ່ ມເຕມີໄດອ້ກີຫຼາຍຊຸດ. 

ກວດກາສະຖານທີ່ຕັງ້ ແລະ ເນືອ້ຫາຂອງການປະຖົມພະຍາບານທງັໝົ
ດ ລວມທງັວນັໝດົອາຍຸ ແລະ ສາງເກບັມຽ້ນ. 

7.5    

                                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

6.10. ການປະກນັໄພຄວາມຮບັຜດິ                                                                                                                                                        ຄະແນສູງສຸດ 7.5  

 ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງມປີະກນັໄພໃນຈໍານວນທີ່ ເໝາະສມົກບັຂະໜາດທຸລະກດິ 

ເຊິ່ ງລວມເຖິງການປະກນັໄພຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍສາທາລະນະຊນົ. ການປະກນັໄພຄວາມ

ຮບັຜດິຕ່ໍບຸກຄນົພາຍນອກ ຫຼ ືການປະກນັໄພອື່ ນໆ ທີ່ ອາດຈະຕອ້ງມຕີາມທີ່ ກດົໝາຍກໍາ
ນດົ, ແນະນໍາໃຫສ້ະຖານບໍລກິານສະປາເຮດັປະກນັໄພ ຕາມຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງວຊິາ
ຊບີ ໃຫກ້ບັພະນກັງານທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານສະປາທງັໝດົເຊັ່ ນດຽວກນັ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ່ໍມຂໍີ ້

ບງັຄບັໃຫຕ້ອ້ງປະຕບິດັກໍ່ ຕາມ. 

 

 

ທບົທວນນະໂຍບາຍປະກນັໄພຂອງບໍລສິດັ 

5    

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

6.11. ການກວດກາລະບບົ                                                                                                                                                                  ຄະແນສູງສຸດ 5 

 ຜູບໍ້ລກິານສູງສຸດຕອ້ງຈດັໃຫມ້ກີານກວດກາລະບບົການບໍລຫິານຈດັການ ລວມເຖິງ

ກວດກາບນັຊປີະເມນີ ແລະ ກວດກາຂະບວນການຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພະນກັງານ, 

ຜະລດິຕະພນັ, ອຸປະກອນ ແລະ ແນວທາງປະຕບິດັທາງທຸລະກດິເທົ່ າທີ່ ເຫນັວ່າເໝາະສມົ. 

ທັງ້ນີກ້ໍ່ ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າມກີານບໍລຫິານຈດັການທຸລະກດິຢ່າງເປັນມອືາຊບີ ແລະ ມປີະ

ສດິທຜິນົ. 

 

 

ທບົທວນບນັທກຶການເກບັກ່ຽວຜນົງານຂອງພະນກັງານ, ຄໍາຄດິເຫນັ
ຂອງແຂກ, ການຄວບຄຸມສາງເກບັມຽ້ນ ແລະ ປືມ້ບນັທກຶ. 

5    

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

7. ສະພາບແວດລອ້ມ: ລວມທງັໝດົ 50 ຄະແນນ (10%) 

7.1. ນະໂຍບາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ                                                                                                                                                                ຄະແນສູງສຸດ 5 

 ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງມນີະໂຍບາຍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ 
ສາມາດນໍາໄປໃຊໄ້ດແ້ທຈ້ງິ. ພະນກັງານທຸຄນົຕອ້ງຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈນະໂຍບາຍຢ່າງດ.ີ 

ສໍາພາບຄວາມຮູຂ້ອງພະນກັງານກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ
ບໍລສິດັ. 

 

5    

                                                                                                                                                                                            ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

 



 

 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ

ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະ 

ແນນສູງ

ສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

7.2. ຜະລດິຕະພນັ                                                                                                                                                                            ຄະແນສູງສຸດ 5 

 

 ສະຖາບນັບໍລກິານສະປາຕອ້ງບ່ໍນໍາຜະລດິຕະພນັ, ສານມນົລະພດິຫຼສືານໃດໆ ທີ່ ຈດັວ່າ
ເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມມາເຕມີລງົໃນນໍາ້, ດນິ ຫຼ ືອາກາດຂອງສະຖານສະປາ. 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 5    

                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

7.3. ການທໍາຄວາມສະອາດ                                                                                                                                                                  ຄະແນສູງສຸດ 5  

 ແນະນໍາໃຫໃ້ຊຜ້ະລດິຕະພນັທໍາຄວາມສະອາດທີ່ ມາຈາກທໍາມະຊາດ, ຈາກສິ່ ງມຊີວີດິ, 

ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດດ້ວ້ຍ ວທິກີານທາງຊວີະພາບໄດທ້ງັໝດົ. 

     

7.3.1. ບາງຜະລຕິະພນັທໍາຄວາມສະອາດທີ່ ໃຊມ້າຈາກທໍາມະຊາດ, ຈາກສິ່ ງມຊີວີດິ ແລະ ຍ່ອຍ

ສະຫຼາຍໄດດ້ວ້ຍວທິຊີວີະພາບ 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 2    

7.3.2. ຜະລຕິະພນັທໍາຄວາມສະອາດທງັໝດົທີ່ ໃຊມ້າຈາກທໍາມະຊາດ, ຈາກສິ່ ງມຊີວີດິ ແລະ 
ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດດ້ວ້ຍວທິຊີວີະພາບ 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 5    

ໝາຍເຫດ: ກວດກາຂໍ ້7.3.1. ຫຼ ື7.3.2. ບ່ໍສາມາດກວດກາທງັສອງ                                                                                                      ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

7.4. ເຄື່ ອງນອນ                                                                                                                                                                               ຄະແນສູງສຸດ 5 

 ແນະນໍາໃຫໃ້ຊຜ້າ້ເຊດັຕວົ ແລະ ຜາ້ປູທີ່ ນອນໃໝ່ທງັໝດົທີ່ ເຮດັຈາກສິ່ ງມຊີວີດິ, ໃຊວ້ດັ

ສະດຸທີ່ ຍນືຍງົ ຫຼ ືນໍາກບັມາໃຊໃ້ໝ່ໄດ ້ແລະ ຜະລດິໂດຍໃຊວ້ທິກີານທີ່ ບ່ໍມສີານພດິ 

     

7.4.1. ຜາ້ເຊດັຕວົ ແລະ ຜາ້ປູທີ່ ນອນໃໝ່ບາງສ່ວນທີ່ ເຮດັຈາກສິ່ ງມຊີວີດິ, ໃຊວ້ດັສະດຸທີ່ ຍນືຍງົ 
ຫຼ ືນໍາກບັມາໃຊໃ້ໝ່ໄດ ້ແລະ ຜະລດິໂດຍໃຊວ້ທິກີານທີ່ ບ່ໍມສີານພດິ 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 2    

7.4.2. ຜາ້ເຊດັຕວົ ແລະ ຜາ້ປູທີ່ ນອນໃໝ່ທງັໝດົທີ່ ເຮດັຈາກສິ່ ງມຊີວີດິ, ໃຊວ້ດັສະດຸທີ່ ຍນືຍງົ ຫຼ ື
ນໍາກບັມາໃຊໃ້ໝ່ໄດ ້ແລະ ຜະລດິໂດຍໃຊວ້ທິກີານທີ່ ບ່ໍມສີານພດິ 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 5    

ໝາຍເຫດ: ກວດກາຂໍ ້7.4.1. ຫຼ ື7.4.2. ບ່ໍສາມາດກວດກາທງັສອງ                                                                                                      ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

  



 

ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ

ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະ 

ແນນສູງ

ສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

7.5. ຄູ່ມໂີຄສະນາ                                                                                                                                                                          ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 

 ຄູ່ມ ືແລະ ແຜ່ນພບັໂຄສະນາທງັໝດົຕອ້ງພມິລງົເທງິເຈຍ້ ທີ່ ເຮດັຈາກຕົນ້ໄມເ້ຊິ່ ງມາຈາກ
ປ່າປູກຫຼເືຈຍ້ທີ່ ນໍາມາໃຊຄ້ນືໃໝ່ 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 2.5    

                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

7.6. ການຫຸມ້ຫໍ່ ຜະລດິຕະພນັ                                                                                                                                                                ຄະແນສູງສຸດ 5 

 

 

 ຕອ້ງໃຊວ້ດັສະດຸບນັຈພຸນັທງັໝດົໃຫໜ້ອ້ຍທີ່ ສຸດ ແລະ ຕອ້ງເປັນວດັສະດຸທີ່ ຍ່ອຍສະຫຼາຍ

ໄດດ້ວ້ຍວທິກີານທາງຊວີະພາບ ຫຼ ືສາມາດນໍາມາໃຊຊໍ້າ້ຄນື ຫຼ ືໃຊ ້ໃໝ່ໄດອ້ກີ 

     

7.6.1. ຕອ້ງໃຊວ້ດັສະດຸບນັຈພຸນັທງັໝດົໃຫໜ້ອ້ຍທີ່ ສຸດ  

 

ບ່ໍແມ່ນຖັງບນັຈພຸາຍໃນຖັງບນັຈ ຸ 2    

7.6.2. ຕອ້ງໃຊວ້ດັສະດຸບນັຈພຸນັທງັໝດົໃຫໜ້ອ້ຍທີ່ ສຸດ ແລະ ຕອ້ງເປັນວດັສະດຸທີ່ ຍ່ອຍສະຫຼາຍ
ໄດດ້ວ້ຍວທິກີານທາງຊວີະພາບ  

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 2    

7.6.3. ຕອ້ງໃຊວ້ດັສະດຸບນັຈພຸນັໃຫໜ້ອ້ຍທີ່ ສຸດ ແລະ ຕອ້ງເປັນວດັສະດຸທີ່ ສາມາດນໍາມາໃຊຊໍ້າ້
ຄນື ຫຼ ືໃຊໃ້ໝ່ໄດອ້ກີ 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 1    

                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

7.7. ລະບບົໄຟຟາ້                                                                                                                                                                             ຄະແນສູງສຸດ 7.5 

 

7.7.1. ຕອ້ງຄໍານງຶເຖິງການນໍາພະລງັງານທາງເລອືກເພື່ ອປະຫຍດັໄຟຟາ້ມາໃຊເ້ຊັ່ ນ: ພະລງັງານ
ແສງອາທດິ, ພະລງັງານລມົ ຫຼ ືວທິອີື່ ນໆທີ່ ຄໍານງຶເຖິງຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. ທັງ້ນີກ້ໍ່

ຂືນ້ຢູ່ກບັສະຖານທີ່ ຕັງ້ຂອງ ສະປາ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການນໍາໃຊມ້າດຕະການ

ດັ່ ງກ່າວມາໃຊອ້ກີດວ້ຍ. 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 2    

7.7.2. ແນະນໍາໃຫໃ້ຊຫ້ຼອດໄຟຟາ້ແບບປະຫຍດັພະລງັງານທງັໝດົ. ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 2    

7.7.3. ສະວດິໄຟຕອ້ງເປັນສະວດິແບບຫຼີ່ ໄຟລງົໄດທ້ງັໝດົ, ເວັນ້ແຕ່ໃນບໍລເິວນທີ່ ບ່ໍຈໍາເປັນຕອ້ງ

ໃຊດ້ວ້ຍເຫດຜນົຄວາມປອດໄພ ຫຼ ືຕອ້ງປະຕບິດັຕາມແນວທາງການປະຕບິດັງານຄວາມ
ປອດໄພ. 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 1    

                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

 



 

 

ຫມາຍເຫດ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່

ໄດກ້ໍານດົໄວ.້ 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ

ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະ 

ແນນສູງ

ສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

7.7.4. ໃຊສ້ະວດິໄຟແບບຕັງ້ເວລາໄດ,້ ລະບບົແສງສະວ່າງພາຍນອກທງັໝດົ ຕອ້ງເປັນລະບບົທີ່

ໄວຕ່ໍການເຄື່ ອນໄຫວຫຼຕ່ໍືແສງແດດ. ໃນລະຫວ່າງການເປີດໃຫບໍ້ລກິານຕອ້ງບ່ໍເປີດລະບບົ

ແສງສະວ່າງພາຍນອກປະໄວ,້ ຍກົເວັນ້ກໍລະນທິີ່ ຈໍາເປັນຕອ້ງເຮດັ ຍອ້ນເຫດຜນົດາ້ນ
ຄວາມປອດໄພ 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 2.5    

                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

7.8. ລະບບົນໍາ້                                                                                                                                                                                ຄະແນສູງສຸດ 5 

 

 

7.8.1. ຫາກມອຸີປະກອນທີ່ ຕອ້ງໃຊນໍ້າ້ຕອ້ງຈດັວາງໄວໃ້ນຕໍາແໜ່ງທີ່ ນໍາ້ຈະລະເຫຍີອາຍໄດໜ້ອ້ຍ

ທີ່ ສຸດ ແລະຕໍາແໜ່ງທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫສ້ະຖານທີ່ ບໍລກິານເຢັນລງົຕາມທໍາມະຊາດ. 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ     

7.8.2. ຜູຈ້ດັການ ແລະ ພະນກັງານຂອງສະປາຕອ້ງມຄີວາມຮູ ້ກ່ຽວກບັປະລມິານນໍາ້ທີ່ ໃຊສໍ້າລບັ
ບໍລກິານສະປາແຕ່ລະປະເພດ. 

ທບົທວນມາດຕະຖານຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານ ແລະ ສໍາພາດພະນກັ 

ງານກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບຂອງນໍາ້ທີ່ໃຊໃ້ນສະຖານປະກອບການ 

2    

7.8.3. ແນະນໍາໃຫຕ້ດິຕັງ້ກ໋ອກນໍາ້ ແລະ ຝັກບວົປະຫຍດັນໍາ້ທີ່ ມອຸີປະກອນເພີ່ ມແຮງດນັອາກາດ 

ຫຼ ືອຸປະ ກອນຄວບຄຸມເວລາໄຫຼຂອງນໍາ້. 
ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 2    

7.8.4. ແນະນໍາໃຫໃ້ຊໂ້ຖສຸຂະພນັແບບກດົນໍາ້ໄດສ້ອງລະບບົ ຫຼ ືໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊປີະ ຫຍດັນໍາ້

ແບບອື່ ນໆ. 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 1    

7.8.5. ຕອ້ງຄໍານງຶເຖິງການນໍານໍາ້ທີ່ ໃຊໃ້ນສະປາໝຸນວຽນກບັມາໃຊໃ້ໝ່, ທັງ້ນີກ້ໍ່ ຂືນ້ກບັ
ສະຖານທີ່ ຕັງ້ຂອງສະປາ, ລະບຽບດາ້ນສຸຂະພາບຂອງລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດໃ້ນການນໍາມາດຕະການ ດັ່ ງກ່າວມາໃຊ.້ 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ     

                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

7.9. ຂີເ້ຫຍືອ້                                                                                                                                                                             ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 

 ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງແຍກຂີເ້ຫຍືອ້ທຸກຊະນດິ ເພື່ ອນໍາໄປກໍາຈດັຖິມ້ ຫຼ ືນໍາກບັມາ
ໃຊໝູ້ນວຽນຄນືໃໝ່ໃນຮູບແບບທີ່ ເໝາະສມົ. 

ແຍກຖັງຂີເ້ຫຍືອ້, ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດທ້າງຊວີະພາບ, ຂີເ້ຫຍືອ້
ທົ່ວໄປ ແລະ ອນັຕະລາຍ, ກວດກາຂະບວນການນໍາມາໃຊຄ້ນື. 

ຕວົຢ່າງ: ນໍາໃຊເ້ປັນຝຸ່ນຊວີະພາບ. 

ຂາຍຂີເ້ຫຍືອ້ທົ່ວໄປຕວົຢ່າງຂວດແກ ້ແລະ ເຈຍ້. 

2.5    

                                                                                                                                                                                  ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 



 

 
ຄໍາເຕອືນ: ຄະແນນທງັໝດົທີ່ ໃຫຈ້ະເປັນໃນຕວົ - ທງັ “ຜ່ານ” ຫຼ ື“ບ່ໍຜ່ານ”, ເຄື່ ອງໝາຍ ຜ່ານ ຈະໃຫໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອສະຖານປະກອບການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ.້ 

 

ຕື່ ມ “X” ເຂົາ້ໃນ

ບ່ອນເໝາະສມົ 

ຄໍາເຫນັ 

ຮູບແບບ

ການ

ກວດກາ 

 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ 

 

ບດົແນະນາໍການກວດກາ 
ຄະ 

ແນນສູງ

ສຸດ 

ຜ່ານ ບ່ໍຜ່ານ ກະລຸນາຕື່ມຄໍາເຫນັຕ່ໍຮູບ
ແບບການກວດກາ 

7.10. ຊຸມຊນົ                                                                                                                                                                                 ຄະແນສູງສຸດ 2.5 

 

 ສະຖານບໍລກິານສະປາຕອ້ງຄໍານງຶເຖິງວດັທະນະທໍາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຫາທາງເພີ່ ມຄຸນຄ່າໃຫ້
ກບັວຖິີຊວີດິຂອງຄນົໃນທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຫາກເປັນໄປໄດ.້ 

 

ທບົທວນກດິຈະກໍາບໍລສິດັເຊິ່ ງລວມເອາົຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ 2.5    

                                                                                                                                                                                   ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

7.11. ສະຖານບໍລກິານສະປາທີ່ ຢູ່ຫາງໃກ, ໂດດດ່ຽວ ຫຼ ືຢູ່ໃນປ່າ                                                                                                                          ຄະແນສູງສຸດ 5 

 

 

 ສະຖານສະປາສົ່ ງເສມີ, ພດັທະນາ ແລະ ເປັນຜູນໍ້າໃນການໃຊມ້າດຕະການທາງນເິວດ

ວທິະຍາທີ່ ເປັນນະວດັຕະກໍາຫຼມືາດຕະການໃໝ່ສໍາລບັປົກປ້ອງ ແລະ ສາ້ງຄວາມຍນືຍງົໃຫ້
ແກ່ສະພາບແວດລອ້ມໃນພືນ້ທີ່ ທີ່ ສະຖານສະປາຕັງ້ຢູ່. 

     

7.11.1. ສະຖານສະປາສົ່ ງເສມີແນວຄດິລເິລີ່ ມລະບບົນເິວດ ເຊິ່ ງປ້ອງກນັ ແລະ ຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງສະຖານສະປາທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂືນ້. 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 2.5    

7.11.2. ສະຖານສະປາໄດພ້ດັທະນາ ແລະ ເປັນຜູນໍ້າໃນການໃຊມ້າດຕະການທາງນເິວດວທິະຍາທີ່

ເປັນນະວດັຕະກໍາຫຼມືາດຕະການໃໝ່ສໍາລບັປົກປ້ອງ ແລະ ສາ້ງຄວາມຍນືຍງົໃຫແ້ກ່

ສະພາບແວດລອ້ມໃນພືນ້ທີ່ ທີ່ ສະຖານສະປາຕັງ້ຢູ່. 

 

ການສງັເກດການໃນລະຫວ່າງການກວດກາ 
 

2.5    

                                                                                                                                                                                  ລວມທງັໝດົ 0.00 0.0%  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບຈດັພມິ 

 

ຊີ
້
ນໍາລວມ    : ທ່ານ ບຸນມາ ເພດັສາວງົ  ຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. 

: ທ່ານ ທະວເີພດັ ອຸລາ  ຮອງຫວົໜາ້ກມົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, 

ຜູຈ້ດັການໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພື
້
ນຖານເພື

່
ອສົ່ ງເສມີ 

ການທ່ອງທ່ຽວ.  

: ທ່ານ ໄຊສມົບດັ ບຸນນະຜນົ ຮອງຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. 

ກວດແກ ້ແລະ ຮຽບຮຽງ  : ທ່ານ ບຸນມາ ເພດັສາວງົ  ຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. 

: ທ່ານ ທະວເີພດັ ອຸລາ  ຮອງຫວົໜາ້ກມົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, 

ຜູຈ້ດັການໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພື
້
ນຖານເພື

່
ອສົ່ ງເສມີ  

ການທ່ອງທ່ຽວ.  

: ທ່ານ ວລິະ ຈນັທະວງົ ຊ່ຽວຊານໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພື
້
ນຖານເພື

່
ອສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ. 

ແປໂດຍ : ທ່ານ ນາງ ອາລຸນນ ີປັນຍາສດິ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ  

ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ, ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. 

: ທ່ານ ບຸນເສດີ ໄຊຍະແສງ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງທຸລະກດິການພກັແຮມ, 

ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. 

ອອກແບບ ແລະ ຈດັໜາ້ : ທ່ານ ລທິພິນົ ພນັທະມາລ ີວຊິາການພະແນກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ  

ຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ, ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແປ ແລະ ຈດັພມິໂດຍ:  ກມົຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 

ສະໜບັສະໜນູໂດຍ:  ໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພື
້
ນຖານເພື

່
ອສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ ໄລຍະ 2  

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




