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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ກະຊວງຖະແຫງຼຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ ເລກທີ     /ຖວທ 

 ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ວນັທ.ີ.................. 

ຂ ໍ້ຕົກລົງ 
ວາ່ດ້ວຍ ການຄ ມ້ຄອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ 

- ອີງຕາມ ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ (ສະບັບປັບປ ງ), ສະບັບເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກ ລະກົດ

2013.

- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ

ທຽ່ວ, ສະບັບເລກທີ 95/ນຍ, ລົງວັນທີ 09 ມີນາ 2017.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂາ່ວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຕົກລົງ: 
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ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 

ມາດຕາ 1  ຈ ດປະສງົ ( ປບັປ ງ ) 
    ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ

ກວດກາ, ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ເພ ື່ອສະໜອງການບ ລິການທີື່ມີຄ ນ

ນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມເພິື່ງພ ໃຈໃຫ້ແກ່ຜ ້ໃຊ້ບ ລິການ, ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ, 
ຕາມກົດໜາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕ ໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ , ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທ ກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ. 

ມາດຕາ 2  ນຍິາມພະນກັງານນາໍທຽ່ວ ( ປບັປ ງ ) 
    ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ໝາຍເຖິງບ ກຄົນທີື່ບ ລິການນໍາພານັກທ່ອງທ່ຽວ ໄປທ່ຽວຊົມສະຖານທີື່ທ່ອງທ່ຽວ

ຕ່າງໆ ແລະ ມີໜ້າທີື່ອະທິບາຍ, ບັນລະຍາຍ, ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນ, ຄວາມຮ ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນ
ມາຂອງສະຖານທີື່ດັົ່ງກ່າວຢ່າງຖ ກຕ້ອງ. 
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ມາດຕາ 3  ການອະທບິາຍຄາໍສບັ ( ໃໝ ່) 
ຄໍາສັບທີື່ໃຊ້ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ມີຄວາມໜາຍ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ການນໍາທ່ຽວ ໝາຍເຖິງການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງ ແລະ ການບ ລິການອ ື່ນໆທີື່ກໍາ
ນົດໃນລາຍການທ່ອງທ່ຽວ; 

2. ຈັນຍາບັນພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ໝາຍເຖິງຫຼັກການປະພຶດຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ເພ ື່ອຮັກສາໄວ້ຊຶື່ງ
ກຽດ ແລະ ຊ ື່ສຽງ ຕ ໍ່ວິຊາຊີບຂອງຕົນໃນການໃຫ້ບ ລິການນໍາທ່ຽວ; 

3. ສະຖານທີື່ທ່ອງທ່ຽວ  ໝາຍເຖິງສະຖານທີື່ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ທີື່ມີສິື່ງອໍາ

ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການບ ລິການນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

4. ທ ລະກິດທ່ອງທ່ຽວ  ໝາຍເຖິງນິຕິບ ກຄົນທີື່ໃຫ້ການບ ລິການທາງດ້ານການເດີນທາງ ແລະ ເປັນຕົວ
ແທນຂາຍການບ ລິການທີື່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວເຊັົ່ນ:  ອາຫານ, ເຄ ື່ອງດ ື່ມ, ການພັກແຮມ, 

ການນໍາທ່ຽວ, ລົດເຊົົ່າ, ເຕັນ ແລະ ອ ື່ນໆໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ; 

5. ຈ ດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໝາຍເຖິງສະຖານທີື່ນໍາພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປຢ້ຽມຢາມທ່ຽວຊົມ. 
 

ມາດຕາ 4  ຫຼກັການກຽ່ວກບັການຄ ມ້ຄອງພະນກັງານນາໍທຽ່ວ ( ໃໝ ່) 
ການຄ ້ມຄອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ສອດຄ່ອງກັບກົດໜາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີື່ວາງອອກ; 

2. ຮັບປະກັນການບ ລິການໃຫ້ມີຄ ນນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ປອດໄພຕ ໍ່

ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ; 

3. ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄ ້ມຄອງ

ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາພະນັກງານນໍາທ່ຽວ; 

4. ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ທ ລະກິດ. 
 

ມາດຕາ 5  ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້( ໃໝ ່) 
   ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ, ພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີື່ດໍາເນີນການບ ລິການນໍາທ່ຽວ 

ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ ້ມຄອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວຢ ່ 

ສປປ ລາວ. 

 
 

ໝວດທ ີ2 
ປະເພດ, ລະດບັ, ມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງພະນກັງານນາໍທຽ່ວ 

 
ມາດຕາ 6   ປະເພດພະນກັງານນາໍທຽ່ວ ( ໃໝ ່) 

     ພະນັກງານນໍາທ່ຽວປະກອບດ້ວຍ 2 ປະເພດຄ :  
1. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ທີື່ສັງກັດບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ;    

2. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ທີື່ບ ໍ່ສັງກັດບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ. 
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ມາດຕາ 7  ພະນກັງານນາໍທຽ່ວ ທີື່ສງັກດັບ ລສິດັທອ່ງທຽ່ວ ( ໃໝ ່) 
    ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ທີື່ສັງກັດບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນພະນັກງານນ າທ່ຽວທີື່ເຮັດວຽກປະຈ າຢ ່ບ ລິສັດທ່ອງ

ທ່ຽວໃດໜຶື່ງ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດດໍາເນີນທ ລະກິດຖ ກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ 
ວາງອອກ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມລາຍການນໍາທ່ຽວທີື່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີື່ຕົນ
ສັງກັດ. 
 

ມາດຕາ 8  ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ທີື່ບ ໍ່ສັງກັດບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ( ໃໝ່ ) 
    ພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີື່ບ ໍ່ສັງກັດບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີື່ບ ໍ່ຂຶັ້ນກັບບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວໃດ

ໜຶື່ງ ແຕ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຄົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ຫຼ  ກ ່ມພະນັກງານນ າທ່ຽວຂອງແຂວງ/
ນະຄອນຫຼວງ ມີໜ້າທີື່ບ ລິການນໍາທ່ຽວຕາມສັນຍາທີື່ໄດຕ້ົກລົງກັບບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃດໜຶື່ງ. 
 

ມາດຕາ 9  ລະດັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ( ໃໝ່ ) 
    ພະນັງານນໍາທ່ຽວປະກອບມີ 3 ລະດັບຄ : 

1. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ລະດັບຊາດ; 

2. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ລະດັບແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ; 

3. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ລະດັບພ ັ້ນທີື່ສະເພາະໃດໜຶື່ງ. 
 

ມາດຕາ 10  ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ລະດັບຊາດ ( ໃໝ່ ) 
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດ ແມ່ນພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີື່ສັງກັດ ຫຼ  ບ ໍ່ສັງກັດບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວໃດໜຶື່ງ

ຊຶື່ງໄດຜ້່ານການຝຶກອົບຮົມລະດັບຊາດແລະ ໄດຮ້ັບອະນ ຍາດອອກບັດນໍາທ່ຽວ ຈາກກົມຄ ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ມີສິດເຄ ື່ອນໄຫວບ ລິການນໍາທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 

 

ມາດຕາ 11  ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ລະດັບແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ( ໃໝ່ ) 
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີື່ສັງກັດ ຫຼ  ບ ໍ່ສັງກັດບ ລິສັດ

ທ່ອງທ່ຽວ ຊຶື່ງໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມລະດັບຂັັ້ນ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດອອກບັດນໍາທ່ຽວ 

ຈາກພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ມີສິດບ ລິການນ າທ່ຽວ

ໃນຂອບເຂດ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ. 
 

ມາດຕາ 12  ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ລະດັບພ ັ້ນທີື່ສະເພາະໃດໜຶື່ງ ( ໃໝ່ ) 
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ລະດັບພ ັ້ນທີື່ສະເພາະໃດໜຶື່ງ ແມ່ນພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດອອກບັດ

ນໍາທຽ່ວຈາກ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ມີໜ້າທີື່ບ ລິການ
ນໍາພາທ່ຽວໃນຂອບເຂດພ ັ້ນສະເພາະທີື່ໃດໜຶື່ງ. 

 

ມາດຕາ 13  ມາດຕະຖານລວມຂອງພະນກັງານນາໍທຽ່ວ ( ປບັປ ງ ) 
  ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕ້ອງມີມາດຕະຖານລວມ ຄ ດັົ່ງນີັ້ : 
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1. ມີຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄ ນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ; 

2. ມີຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ ; 

3. ມີຄວາມອົດທົນ; 

4. ມີສ ຂະພາບແຂງແຮງ; 

5. ມີຈັນຍາບັນໃນການປະກອບອາຊີບ ເປັນພະນັກງານນໍາທ່ຽວ; 

6. ມີຄວາມຮັກຕ ໍ່ວິຊາຊີບພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ຈ ດໝາຍປາຍທາງການນໍາທ່ຽວ; 

7. ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງປະຫຍັດ ແລະ ຍ ນຍົງ;  

8. ມີຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊໍານານທາງດ້ານພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶື່ງທີື່ໃຊ້ 
ບັນລະຍາຍ ຫຼ  ອະທິບາຍ; 

9. ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ພ ມສາດ, ສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງລາວ; 

10. ມີຄວາມຮ ້ພ ັ້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພການທ່ອງທ່ຽວ; 

11.ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນທີື່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີື່ບ ໍ່ຂັດກັບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 
ການ; 

12. ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ເກີດຂຶັ້ນ ແລະ ໃນສະເພາະໜ້າ; 

13. ມີກິລິຍາມາລະຍາດດີ ແລະ ແຕ່ງກາຍສ ພາບຮຽບຮ້ອຍຕາມວັດທະນະທໍາລາວ; 

14. ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ ໍ່ຊາດ, ຕ ໍ່ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ. 
 

ມາດຕາ 14  ເງ ື່ອນໄຂລວມຂອງພະນກັງານນາໍທຽ່ວ ( ປບັປ ງ ) 

1. ເປັນພົນລະເມ ອງລາວ ແລະ ມີພ ມລໍາເນົາຢ ່ ສປປ ລາວ; 

2. ເປັນບ ກຄົນທີື່ມີຄວາມສາມາດດ້ານການປະພຶດຕາມກົດໝາຍກໍານົດ; 

3. ມີບ ກຄະລິກກະພາບດີ ແລະ ມັກຮັກວຽກງານບ ລິການ; 

4. ມີຄ ນທາດການເມ ອງໜັກແໜ້ນ, ມີຄ ນສົມບັດດີ, ຊ ື່ສັດ, ມະນ ດສໍາພັນດີ, ມາລະຍາດດີ, ສ ພາບຮຽບ  
ຮ້ອຍ; 

5. ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຕາມລະດັບຂອງພະນັກ 
ງານນໍາທ່ຽວທີື່ກໍານົດ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ. 
 

ມາດຕາ 15  ເງ ື່ອນໄຂສະເພາະຂອງພະນກັງານນາໍທຽ່ວ ( ໃໝ ່) 

ພະນັກງານນໍາທ່ຽວແຕ່ລະລະດັບ, ແຕ່ລະປະເພດຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂສະເພາະ ດັົ່ງນີັ້ : 

1. ເງ ື່ອນໄຂສະເພາະຂອງການເປັນພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ລະດັບຊາດ ມີດັົ່ງນີັ້: 
- ຈົບປະລນິຍາຕີວິຊາສະເພາະໃດໜຶື່ງ, ຊັັ້ນສ ງວິຊາສະເພາະທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼ  ມີປະສົບ

ການ  ທາງດ້ານການນໍາທ່ຽວຂັັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ 3 ປີ (ສາມປີ) ຫຼ  ພ ັ້ນທີື່ສະເພາະໃດໜຶື່ງ

ຢ່າງຫນ້ອຍ 5 ປີ (ຫ້າປີ); 

- ຈົບຫຼັກສ ດການຮຽນ ຫຼ  ຫຼັກສ ດການຝຶກອົບຮົມວິຊາການນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດ; 
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- ມີຄວາມສາມາດອ່ານ, ຂຽນ, ເວົັ້າ ແລະ ບັນລະຍາຍ ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶື່ງໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ; 

- ມີຄວາມຮ ້ທາງດ້ານພ ມສາດ, ປະຫວັດສາດ, ປະຫວັດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຢ່າງ
ດີ ແລະ ມີຄວາມຮ ້ດ້ານອ ື່ນໆ. 

2. ເງ ື່ອນໄຂສະເພາະຂອງການເປັນພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ລະດັບແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ມີດັົ່ງນີັ້: 
- ຈົບຊັັ້ນສ ງ, ທຽບເທົົ່າ ຫຼ  ອະນ ປະລິນຍາ ໃນຂະແໜງວິຊາການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼ  ວິຊາການໃດໜຶື່ງທີື່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ; 

- ຈົບຫຼັກສ ດການຮຽນ ຫຼ  ຫຼັກສ ດການຝຶກອົບຮົມວິຊາການນໍາທ່ຽວລະດັບ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ; 

- ມີປະສົບການທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼ  ການບ ລິການນໍາທ່ຽວໃນພ ັ້ນທີື່ໃດໜຶື່ງເປັນເວລາ 2 ປີ; 

- ມີຄວາມສາມາດອ່ານ, ຂຽນ, ຟັງ, ເວົັ້າ ແລະ ບັນລະຍາຍພາສາຕ່າງປະເທດ ຫຼ  ພາສາທີື່ໃຊ້ນໍາທ່ຽວ

ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ; 

- ມີຄວາມຮ ້ທາງດ້ານພ ມສາດ, ປະຫວັດສາດ, ປະຫວັດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຂອງ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ 
ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີຄວາມຮ ້ດ້ານອ ື່ນໆ. 

3. ເງ ື່ອນໄຂສະເພາະຂອງການເປັນພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ລະດັບພ ັ້ນທີື່ສະເພາະໃດໜຶື່ງ ມີດັົ່ງນີັ້: 

- ຈົບມັດທະຍົມປາຍ ຫຼ  ມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດສະເພາະດ້ານໃດໜຶື່ງໃນພ ັ້ນທີື່ນັັ້ນ; 

- ຈົບຫຼັກສ ດການຝຶກອົບຮົມວິຊາການນໍາທ່ຽວລະດັບແຂວງ, ລະດັບເມ ອງ ຫຼ  ລະດັບພ ັ້ນທີື່ສະເພາະ

ໃດໜຶື່ງ; 

- ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢ ່ໃນພ ັ້ນທີື່ສະເພາະໃດໜຶື່ງເປັນຢ່າງດີ. 

 

ໝວດທ ີ3 
 ສດິ, ໜ້າທີື່, ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຂ ໍ້ຫາ້ມຂອງພະນກັງານນາໍທຽ່ວ 

 
ມາດຕາ 16  ສດິຂອງພະນກັງານນາໍທຽ່ວ ( ປບັປ ງ ).   

ພະນັກງານນໍາທ່ຽວມີສິດ ດັົ່ງລ ່ມນີັ້: 
1. ນໍາພານັກທ່ອງທ່ຽວ ທ່ຽວຊົມຕາມສະຖານທີ ື່ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ,

ປະຫວັດສາດ ແລະ ສະຖານທີື່ອ ື່ນໆ ທີື່ຮອງຮັບໃນການເປີດໃຫ້ບ ລິການທ່ອງທ່ຽວ; 
2. ເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມ ຫຼ  ກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາກັບບັນດາອົງ

ການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ, ສະມາຄົມ, ກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ; 

3. ລົງສະໜັກຮັບເລ ອກຕັັ້ງຄະນະບ ລິຫານງານສະມາຄົມ ຫຼ  ກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວ; 

4. ເຂົັ້າຮ່ວມ, ສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕ ໍ່ກອງປະຊຼຸມຄະນະບ ລິຫານງານສະມາຄົມ ຫຼ  ກ ່ມ
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ກອງປະຊຼຸມຕ່າງໆ; 

5. ປ່ຽນແປງລາຍການນໍາທ່ຽວເພ ື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ  ຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນກ ລະນີ
ເກີດເຫດສ ກເສີນພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ ໂດຍຜ່ານການເຫັນດີຈາກນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ; 
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6. ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນຕາມ ກົດໜາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ ວາງ
ອອກຢ່າງເຂັັ້ມງວດ.  
 

ມາດຕາ 17  ໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ( ປັບປ ງ ) 
 ໜ້າທີື່ຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ 

1. ສຶກສາຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຈ ດໝາຍປາຍທາງ ທີື່ຈະນໍາທ່ຽວ;  

2. ວາງແຜນ, ກໍານົດລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບຈ ດໝາຍປາຍທາງທີື່ຈະນໍາທ່ຽວ; 
3. ນໍາພາທ່ຽວຕາມສະຖານທີື່ຕ່າງໆທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນລາຍການ; 

4. ອະທິບາຍຂ ໍ້ມ ນ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ເບິື່ງແຍງຊ່ວຍເຫຼ ອນັກທ່ອງທ່ຽວ; 

5. ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕະຫຼອດເວລາການເດີນທາງ; 

6. ແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼ  ເຫດການສ ກເສີນ ທີື່ເກີດຂຶັ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ທັນການ ພ້ອມທັງກະກຽມແຜນ 
ການລ່ວງໜ້າເພ ື່ອປ້ອງກັນບັນຫາທີື່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ; 

7. ສ້າງສາຍສໍາພັນອັນດີງາມກັບເພ ື່ອນຮ່ວມງານ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ; 

8. ຮັກສາຄວາມເປັນມ ອາຊີບ ແລະ ສະແດງມາລະຍາດຂອງການເປັນເຈົັ້າພາບທີື່ີດີ ຕ ໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ; 

9. ກະກຽມເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາທ່ຽວ ເຊັົ່ນ: ບັດນໍາທ່ຽວ, ໃບແຕ່ງຕັັ້ງ, ລາຍການນໍາທ່ຽວ
, ເອກະສານການເງິນ, ບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານສັນຍາຕ່າງໆ; 

10. ກວດກາ ແລະ ນໍາສົົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າສະຖານທີື່ພັກແຮມ ພ້ອມທັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼຶ ອໃນການແຈງ້
ເຂົັ້າ ແລະ ອອກສະຖານທີື່ພັກແຮມ; 

11. ແນະນໍາ ຫຼ  ນໍາພານັກທ່ອງທ່ຽວ ໄປຮ ້ກັບສະຖານທີື່ໃກ້ຄຽງ ທີື່ບ ໍ່ນອນໃນລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັົ່ນ: 
ຮ້ານຂາຍເຄ ື່ອງທີື່ລະນຶກ, ຮ້ານບັນເທີງ, ຮ້ານຕັດຜົມ ແລະ ອ ື່ນໆ; 

12. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແຈ້ງ ເຂົັ້າ-ອອກ ດ່ານສາກົນ ແລະ ດ່ານປະເພນີ ຕາມລະບຽບຂອງ
ດ່ານກໍານົດໄວ້; 

13. ກວດນັບກະເປົາເຄ ື່ອງນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ອນການອອກເດີນທາງ;  

14. ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ເສຍພັນທະອາກອນ ທີື່ລັດປະກາດໃຊ້. 
 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ 

1. ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຂ ໍ້ມ ນທີື່ສະໜອງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ; 

2. ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຕາມຄວາມເປັນຈິງ  ແລະ ບັນລະຍາຍເລ ື່ອງລາວທີື່ໜ້າສົນໃຈຂອງສະຖານທີື່, ນໍາສະ 
ເໜີວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີຂອງທ້ອງຖິື່ນ ພ້ອມທັງແນະນໍາໃນການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະ
ທໍາ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມຂອງທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ; 

3. ປະຕິບັດຫຼັກການພິທີການທ ດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຕາມລາຍການນໍາທ່ຽວ; 

4. ແນະນໍານັກທ່ອງທ່ຽວ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆເພ ື່ອກະກຽມອ ປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ອງໃຊ້ທີື່ເໝາະສົມໃນ
ການເດີນທາງ; 
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5. ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕົນຕາມສະຖານທີື່ຕ່າງໆເພ ື່ອຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ເຊັົ່ນ: ສະຖານທີື່ສາທາລະນະທີື່ແອອັດ, ເຂດລ້ຽງສັດ, ເຂດຜະຈົນໄພ, ອາຫານທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ອ ື່ນໆ; 

6. ປະຕິບັດລາຍການນໍາທ່ຽວທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ເພ ື່ອຫຼີກເວັັ້ນການປະຖິັ້ມນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼ  ສິັ້ນສ ດ
ລາຍການນໍາທ່ຽວຕາມລໍາພັງໃຈ; 

7. ຕອບຄໍາຖາມນັກທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ ງ ແລະ ປະຕິເສດຄໍາຖາມດ້ວຍຄວາມ
ສ ພາບຮຽບຮ້ອຍ;  

8. ລະດົມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນການອະນ ລັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງ
ທ້ອງຖິື່ນ, ການອະນ ລັກທໍາມະຊາດ, ສັດປ່າ ແລະ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ໃນສະຖານທີື່ທ່ອງທ່ຽວ; 

9. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ແກ່ເຈົັ້າໜ້າທີື່ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ໃນ
ກ ລະນີມີບັນຫາເກີດຂຶັ້ນກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

 

ມາດຕາ 18  ຂ ໍ້ຫາ້ມຂອງພະນກັງານນາໍທຽ່ວ ແລະ ນຕິບິ ກຄນົ ( ປັບປ ງ ) 

 ສໍາລັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວມີຂ ໍ້ຫ້າມ ດັົ່ງລ ່ມນີັ້: 

1. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ທີື່ບ ໍ່ສັງກັດບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ບ ໍ່ສັງກັດສະມາຄົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ຫຼ   ກ ່ມ

ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເຄ ື່ອນໄຫວນໍາພາທ່ຽວຢ່າງເດັດຂາດ; 

2. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາເຄ ື່ອນໄຫວເຮັດບ ລິການນໍາທ່ຽວຢ ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງເດັດ 
ຂາດ; 

3. ສ້າງລາຍການນໍາທ່ຽວ ແລະ ພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຜ່ານບ ລິສັດທ່ອງ
ທ່ຽວ, ສະມາຄົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ຫຼ  ກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງ

ເດັດຂາດ; 

4. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ສະແດງພຶດຕິກໍາບ ໍ່ສ ພາບ,  ການເວົັ້າຈາທີື່ກ່ຽວກັບສິື່ງລາມົກອະນາຈານ, ແຕະ 
ຕ້ອງເຖິງກຽດສັກສີຂອງຜ ້ອ ື່ນ ເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ຜ ້ອ ື່ນໂດຍທາງກົງ 
ແລະ ທາງອ້ອມ; 

5. ແຕ່ງກາຍບ ໍ່ສ ພາບໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີື່ນໍາທ່ຽວ; 

6. ປ່ອຍປະນັກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວຊົມຕາມລໍາພັງໃຈ ໂດຍບ ໍ່ມີການອະທິບາຍ, ບ ໍ່ມີການຊີັ້ແຈງຂ ໍ້ມ ນແຕ່
ຢ່າງໃດ; 

7. ຊັກຊວນ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ສ ໍ້ໂກງ ຫຼ  ນ າພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປພົວພັນກ່ຽວກັບການຄ້າປະເວນີ
, ການຄ້າມະນ ດ, ການພະນັນໃນສະຖານທີື່ໆບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ, ສິື່ງເສບຕິດ ແລະ ການມົັ້ວສ ມ

ຕ່າງໆທີື່ຜິດຕ ໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ; 

8. ຊັກຊວນ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງນັກທ່ອງທ່ຽວຊ ັ້ເຄ ື່ອງທີື່ບ ໍ່ມີຄ ນນະພາບ ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ

ເອງ; 

9. ເອົາແຂກຂອງບ ລິສັດອ ື່ນມາບ ລິການ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດຈາກບ ລິສັດກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເດັດຂາດ; 
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10. ເອົາບັດນໍາທ່ຽວໃຫ້ບ ກຄົນອ ື່ນນໍາໃຊ້ ຫຼ  ປະຕິບັດໜ້າທີື່ນາໍທ່ຽວໂດຍບ ໍ່ຕິດບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວ; 

11. ນໍາໃຊ້ບັດນໍາທ່ຽວ ທີື່ໝົດອາຍ  ແລະ ບັດນໍາທ່ຽວຂອງຜ ້ອ ື່ນ ຢ່າງເດັດຂາດ; 

12. ປ່ຽນແປງເນ ັ້ອໃນ, ລັກສະນະ, ປະເພດ, ຮ ບແບບຂອງບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແລະ  ເອກະສານ 

ອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການບ ລິການນໍາທ່ຽວຢ່າງເດັດຂາດ; 

13. ນໍາໃຊ້ບັດນໍາທ່ຽວໄປໃນທາງທີື່ບ ໍ່ເໝາະສົມ ຫຼ  ນ າໃຊ້ເພ ື່ອຈ ດປະສົງອ ື່ນທີື່ບ ໍ່ແມ່ນການບ ລິການນ າ

ທ່ຽວ; 

14. ເຄ ື່ອນໄຫວໄປໃນທາງເສ ື່ອມເສຍ ຫຼ  ຂັດຕ ໍ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຂອງລັດ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ 

ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ອັນກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວ ້ນວາຍໃນສັງຄົມຢ່າງເດັດຂາດ; 

15. ນໍາພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວໃນເຂດຫວງຫ້າມ, ເຂດສະຖານທີື່ທ່ອງທ່ຽວທີື່ບ ໍ່ໄດ້ເປີດເປັນທາງການ 

ແລະ ສ້າງກິດຈະກໍາຕ່າງໆໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດຈາກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

16. ການເຄ ື່ອນໄຫວໃດໆທີື່ຂັດຕ ໍ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. 

 ສໍາລັບນິຕິບ ກຄົນມີຂ ໍ້ຫ້າມດັົ່ງນີັ້: 

1. ການເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເດ ອດຮ້ອນວ ້ນວາຍ ຫຼ  ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ເສດຖະກິດ - 

ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ກ ຄ ພາບພົດການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ; 

2. ປະປ່ອຍໃຫ້ພະນັກງານນໍາທ່ຽວນໍາໃຊ້ບັດນໍາທ່ຽວໄປໃນທາງບ ໍ່ເໝາະສົມ, ບ ໍ່ຖ ກເປົັ້າໜາຍ ຫຼ  ນໍາໃຊ້

ບັດນໍາທ່ຽວ ເພ ື່ອຈ ດປະສົງອ ື່ ນທີື່ບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ ລິການນໍາທ່ຽວ; 

3. ຊີັ້ນໍາ, ຊັກຈ ງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ຫຼ  ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຄ ື່ອນໄຫວໄປໃນທາງເສ ື່ອມເສຍ ຜິດຮີດຄອງ

ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຂັດຕ ໍ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້; 

4. ການເຄ ື່ອນໄຫວໃດໆທີື່ຂັດຕ ໍ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. 

 

ໜວດທ ີ4 
ຮ ບແບບບດັ ແລະ ການອະນ ຍາດອອກບດັພະນກັງານນາໍທຽ່ວ 

 

ມາດຕາ 19  ຮ ບແບບບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ( ໃໝ່ ) 
ບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ທັງສາມລະດັບມີຂະໜາດເທົົ່າກັນຄ : 5,5 cm x 8,5 cm, ຂະໜາດຮ ບ 2 

cm x 2,5 cm, ມີໜັງສ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ( ມີອາຍ ນໍາໃຊ້ 3 ປີ ), ໂດຍແບ່ງອອກເປັນສີ 

ແລະ ລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນດັົ່ງລ ່ມນີັ້: 

- ບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດ 
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ບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດ ເປັນບັດທີື່ມີລັກສະນະສີເຫຼ ອງຄ້າຍຄ ສີທອງ ເປັນບັດ
ແຂງ (ບັດປລາສຕິກ) ຮ ບພ ັ້ນຫຼັງມີກາດອກຈໍາປາ ແລະ ພະທາດຫຼວງ  ມີຂ ໍ້ມ ນລາຍລະອຽດແນະນໍາ
ຢ ່ໃນຄິວອາໂຄດທີື່ຢ ່ດ້ານໜ້າຂອງບັດ; 

- ບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບແຂວງ 
ບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບແຂວງ ເປັນບັດທີື່ມີລັກສະນະສີຟ້າ ເປັນເຈ້ຍອັດຢາງແຂງ ຮ ບ

ພ ັ້ນຫຼັງມີກາດອກຈໍາປາ ແລະ ພະທາດຫຼວງ ມີຂ ໍ້ມ ນລາຍລະອຽດແນະນໍາຢ ່ໃນຄິວອາໂຄດທີື່ຢ ່ດ້ານ
ໜ້າຂອງບັດ. 

- ບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວພ ັ້ນທີື່ສະເພາະໃດໜຶື່ງ 
ບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວພ ັ້ນທີື່ສະເພາະໃດໜຶື່ງ ເປັນບັດທີື່ມີລັກສະນະສີຂຽວ ເປັນເຈ້ຍອັດ

ຢາງແຂງຮ ບພ ັ້ນຫຼັງມີກາດອກຈໍາປາ ແລະ ພະທາດຫຼວງ ມີຂ ໍ້ມ ນລາຍລະອຽດແນະນໍາຢ ່ໃນຄິວອາ
ໂຄດທີື່ຢ ່ດ້ານໜ້າຂອງບັດ.  
 

ມາດຕາ 20  ການອະນ ຍາດອອກບດັພະນກັງານນາໍທຽ່ວ  ( ປບັປ ງ ) 
ບ ກຄົນທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 13, 14 ແລະ 15 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບ

ນີັ້ ສາມາດຍ ື່ນເອກະສານສະເໜີອອກບັດນໍາທ່ຽວ ຕາມລະດັບຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ຄ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ການອອກບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດ ສາມາດຍ ື່ນເອກະສານໄດ້ນໍາກົມຄ ້ມຄອງການທ່ອງ 

ທ່ຽວໂດຍປະກອບມີເອກະສານ ຄ ດັົ່ງນີັ້: 
- ໃບຢັັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມຕາມຫຼັກສ ດ 55 ວັນ (ຫ້າສິບຫ້າວັນ) ຂອງຂັັ້ນສ ນກາງ;  

- ໃບຢັັ້ງຢືນຈາກບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີື່ສັງກັດ ຫຼ  ໃບຢັັ້ງຢືນຈາກສະມາຄົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວລາວ 
ບ່ອນທີື່ຕົນສັງກັດຢ ່ ( ກ ລະນີສັງກັດບ ລິສັດແມ່ນໃຫ້ມີໃບສັນຍາແຮງງານ ຫຼ  ໃບຢັັ້ງຢືນການຮັບ

ເງິນເດ ອນ ຈາກບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ); 

- ຮ ບຂະໜາດ 2 x 2,5 ຈໍານວນ 1 ໃບ ( ຖ່າຍບ ໍ່ເກີນສາມເດ ອນ ); 

- ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼ  ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢ ່; 

- ໃບແຈ້ງໂທດ ( ອອກໃຫ້ບ ໍ່ເກີນ ສາມເດ ອນ ). 

2. ການອອກບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສາມາດຍ ື່ນເອກະສານໄດ້ນໍາພະແນກ 
ຖວທ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍປະກອບມີເອກະສານ ດັົ່ງລ ່ມນີັ້:  

- ໃບຢັັ້ງຢືນຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຕາມຫຼັກສ ດ 15 ວັນ ຂອງຂັັ້ນ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;  

- ໃບຢັັ້ງຢືນຈາກບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ຫຼ  ໃບຢັັ້ງຢືນຈາກກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂອງ ແຂວງ/ນະຄອນ 

ຫຼວງ ບ່ອນທີື່ຕົນຈະສັງກັດຢ ່ ( ກ ລະນີເປັນໃບຢັັ້ງຢືນຈາກບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນໃຫ້ມີສັນຍາ

ແຮງງານ ຫຼ  ໃບຢັັ້ງຢືນການຮັບເງິນເດ ອນ ຈາກບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ); 

- ຮ ບຂະໜາດ 2 x 2,5 ຈໍານວນ 2 ໃບ ( ຖ່າຍບ ໍ່ເກີນສາມເດ ອນ ); 

- ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼ  ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢ ່; 

- ໃບແຈ້ງໂທດ ( ອອກໃຫ້ບ ໍ່ເກີນສາມເດ ອນ ). 
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3. ການອອກບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບພ ັ້ນທີື່ສະເພາະໃດໜຶື່ງ ສາມາດຍ ື່ນເອກະສານນໍາພະແນກ 
ຖວທ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍປະກອບມີເອກະສານ ດັົ່ງລ ່ມນີັ້:  

- ໃບຢັັ້ງຢືນຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຕາມຫຼັກສ ດຂັັ້ນແຂວງ,  ຂັັ້ນເມ ອງ  ຫຼ   ໃບຢັັ້ງຢືນການຝຶກ

ອົບຮົມຈາກໜ່ວຍງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະພ ັ້ນທີື່ຂັັ້ນບ້ານ ຫຼ  ເຂດຊຼຸມຊົນທີື່ຕົນໃຫ້ບ ລິການ; 

- ໃບຢັັ້ງຢືນຈາກບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ຫຼ  ໃບຢັັ້ງຢືນຈາກກ ່ມ ຫຼ  ໜ່ວຍງານພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂັັ້ນ
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ, ຂັັ້ນບ້ານບ່ອນທີື່ຕົນຈະສັງກັດຢ ່ ( ກ ລະນີເປັນໃບຢັັ້ງຢືນຈາກ

ບ ລິສັດແມ່ນໃຫ້ມີສັນຍາແຮງງານ ຫຼ  ໃບຢັັ້ງຢືນການຮັບເງິນເດ ອນ ຈາກບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ); 

- ຮ ບຂະໜາດ 2 X 2,5 ຈໍານວນ 2 ໃບ ( ຖ່າຍບ ໍ່ເກີນສາມເດ ອນ ); 

- ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼ  ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢ ່; 

- ໃບແຈ້ງໂທດ ( ອອກໃຫ້ບ ໍ່ເກີນສາມເດ ອນ ). 
4. ການອອກໃບຢັັ້ງຢືນຮັບແຂກຊົົ່ວຄາວ. 

- ກ ລະນີທີື່ບ ລິສັດນໍາທ່ຽວ  ຫຼ   ສະມາຄົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວມີຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ບ ກຄົນທີື່ມີ
ຄວາມຮ ້ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶື່ງທີື່ຊອກຍາກ,  ບ ໍ່ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການ  ແມ່ນສາມາດ
ເຮັດໜັງສ ສະເໜີຫາກົມຄ ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ  ເພ ື່ອອອກໃບຢັັ້ງຢືນຮັບແຂກຊົົ່ວຄາວໃຫ້ຕາມ
ວັນເວລາທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລາຍການນໍາທ່ຽວໂດຍປະກອບເອກະສານຄ ດັົ່ງນີັ້: ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢ ່, ສ າ
ເນົາບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບຢັັ້ງຢືນການຮັບແຂກຈາກບ ລິສັດທີື່ຈະບ ລິການ ຫຼ  ສະມາຄົມພະນັກງານນ າ

ທ່ຽວ ພ້ອມດ້ວຍຮ ບ 2 x 2,5 ຈໍານວນ 1 ໃບ. 
 

ມາດຕາ 21 ຂັັ້ນຕອນການຕ ໍ່ບດັພະນກັງານນາໍທຽ່ວ ( ປບັປ ງ ) 

ພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີື່ມີຈ ດປະສົງຈະຂ ຕ ໍ່ບັດນໍາທ່ຽວແຕ່ລະຄັັ້ງແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ດັົ່ງນີັ້:  

- ສໍາລັບບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດ ກ່ອນບັດນໍາທ່ຽວໝົດອາຍ ການນໍາໃຊ້ ຕ້ອງໄດ້ມາແຈ້ງລົງ 
ທະບຽນ ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊົົ່ວຄາວນໍາ ກົມຄ ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ເພ ື່ອລ ຖ້າເຂົັ້າຮ່ວມ
ສໍາມະນາຍົກລະດັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດເພ ື່ອຕ ໍ່ບັດໃໝ່. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການເຂົັ້າຮ່ວມສໍາ
ມະນາແລ້ວ ຜ ້ກຽ່ວສາມາດຍ ື່ນເອກະສານ ຂ ຕ ໍ່ບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ນໍາກົມຄ ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ 
ຕາມລະບຽບການ; 

  ໃນກ ລະນີພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ບ ໍ່ເຂົັ້າຮ່ວມການສໍາມະນາຍົກລະດັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບ
ຊາດເພ ື່ອຕ ໍ່ບັດໃໝ່ ທາງກົມຄ ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຈະບ ໍ່ອອກໃບຢັັ້ງຢືນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊົົ່ວຄາວ
ໃຫ້ຕ ື່ມອີກ ຈົນກວ່າຜ ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນການເຂົັ້າຮ່ວມສໍາມະນາ. 

- ສໍາລັບບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ລະດັບພ ັ້ນທີື່ສະເພາະ ການຕ ໍ່ບັດແຕ່
ລະຄັັ້ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຫນັງສ ຢັັ້ງຢືນຈາກກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ປະກອບ

ເອກະສານ ຍ ື່ນຂ ຕ   ໍ່ບັດ ທີື່ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ; 

  ໄລຍະເວລາການອອກບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວແມ່ນພາຍໃນ 10 ວັນ (ສິບວັນ) ລັດຖະການ 

ພາຍຫລັງພະນັກງານນໍາທ່ຽວໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມສໍາເລັດແລ້ວ; 
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  ການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ຂອງການອອກບັດໃໝ່, ຕ ໍ່ບັດຂອງພະນັກງານນໍາ
ທ່ຽວລະດັບຊາດ, ລະດັບແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ  ແລະ  ລະດັບພ ັ້ນທີື່ສະເພາະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ກົດ
ໜາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ ເພ ື່ອເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

  ກ ລະນີບັດນໍາທ່ຽວເສຍຫາຍ ແມ່ນຕ້ອງມີໃບຢັັ້ງຢືນແຈ້ງເສຍຫາຍຈາກຕໍາຫລວດທ່ອງທ່ຽວ 
ແລ້ວໄປແຈ້ງຕ ໍ່ສະມາຄົມ ຫຼ  ກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເພ ື່ອເຮັດໜັງສ ສະເໜີຫາ

ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການອອກບັດນໍາທ່ຽວໃຫ້ໃໝ່. ໃນການອອກບັດນໍາທ່ຽວໃຫ້ໃໝ່ນັັ້ນທາງ

ກົມຄ ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຈະອອກບັດນໍາທ່ຽວໃຫ້ຕາມເລກທີ, ວັນ, ເດ ອນ, ປີ ຂອງບັດນໍາທ່ຽວ

ທີື່ເສຍຫາຍໄປ ພ້ອມທັງເສຍຄ່າບ ລິການຄ ນໃໝ່ຕາມລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 22  ເອກະສານປະກອບການຂ ຕ ໍ່ບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ( ປັບປ ງ ) 

- ສໍາລັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດ ປະກອບເອກະສານ ຄ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ໃບຢັັ້ງຢືນຈາກສະມາຄົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວລາວ ຫຼ  ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີື່ຕົນສັງກັດຢ ່; 

2. ບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີື່ໜົດອາຍ ການນໍາໃຊ້; 

3. ຮ ບຂະໜາດ 2 X 2,5 ຈໍານວນ 1 ໃບ; 

4. ໃບຢັັ້ງຢືນສ ຂະພາບ ( ບ ໍ່ໃຫ້ເກີນສາມເດ ອນ ); 

5. ໃບຢັັ້ງຢືນ ການສໍາມະນາຍົກລະດັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດ ຕ ໍ່ບັດໃໝ່ ຈາກສະຖາບັນສ ື່ມວນ

ຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 

- ສາໍລບັພະນກັງານນາໍທຽ່ວລະດບັແຂວງ ແລະ ລະດບັພ ັ້ນທີື່ສະເພາະໃດໜຶື່ງ ປະກອບເອກະສານ ຄ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ໃບຢັັ້ງຢືນຈາກກ ່ມ ຫຼ  ໜ່ວຍງານພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ຂັັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫຼ  ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

ທີື່ຕົນສັງກັດຢ ່; 

2. ບັດນໍາທ່ຽວທີື່ໜົດອາຍ ການນໍາໃຊ້; 

3. ຮ ບຂະໜາດ 2 X 2,5 ຈໍານວນ 2 ໃບ; 

4. ໃບຢັັ້ງຢືນສ ຂະພາບ ( ບ ໍ່ໃຫ້ເກີນສາມເດ ອນ ); 

5. ສໍາເນົາໃບຢັັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ ຂັັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ ຫຼ  ຂັັ້ນບ້ານ. 

 

ໝວດທ ີ5 

ອາຍ ການນາໍໃຊ,້ ໂຈະບດັພະນກັງານນາໍທຽ່ວ ຫຼ  ການຖອນສດິນາໍໃຊ ້
 

ມາດຕາ 23  ອາຍ ການນາໍໃຊບ້ດັພະນກັງານນາໍທຽ່ວ ( ປບັປ ງ ) 
      ບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດ ແມ່ນມີອາຍ ການນໍາໃຊ້ 3 ປີ (ສາມປີ), ພາຍຫຼັງໜົດອາຍ ການນໍາໃຊ້

ແລ້ວແມ່ນສາມາດຕ ໍ່ໄດ້ 3 ປີ (ສາມປີ) ຕ ໍ່ຄັັ້ງ. 
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      ບັດພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ລະດັບພ ັ້ນທີື່ ແມ່ນມີອາຍ ການນໍາໃຊ້ 3 ປີ  
(ສາມປີ), ພາຍຫຼັງທີື່ໜົດອາຍ ການນໍາໃຊ້ແລ້ວແມ່ນສາມາດຕ ໍ່ໄດ້ 3 ປີ  (ສາມປີ) ຕ ໍ່ຄັັ້ງ. 

 

ມາດຕາ 24  ການໂຈະບດັນາໍທຽ່ວໄວຊ້ົົ່ວຄາວ ( ປບັປ ງ ) 
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຈະຖ ກໂຈະບັດນໍາທ່ຽວໄວ້ຊົົ່ວຄາວ ຍ້ອນສາເຫດດັົ່ງນີັ້: 
- ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຜ ້ກ່ຽວ; 

- ຖ ກບ ລິສັດ ຫຼ  ແຂກຮ້ອງທ ກມາຫາສະມາຄົມ ຫຼ  ກ ່ມ ຫຼາຍກ່ວາ 2 ຄັັ້ງ, ໄລຍະການໂຈະບັດແມ່ນ 6 
ເດ ອນ ຫາ 1 ປີ ໂດຍອີງຕາມແຕ່ລະກ ລະນີ; 

- ຖ ກທາງການສັົ່ງໂຈະ ຫຼ  ຢ ດຕ ິຕາມມາດຕາ 33 ຂີດໜ້າ 2 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້; 

- ຢ ່ໃນໄລຍະລ ຖ້າດໍາເນີນຄະດີ ຫຼ  ສານປະຊາຊົນຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ 1 ປີລົງມາ; 

- ຖ ກກ່າວຕັກເຕ ອນເປັນຄັັ້ງທີສອງ ຈາກເຈົັ້າໜ້າທີື່ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 33 ຂີດໜ້າ 1 
ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. 
 

ມາດຕາ 25  ການຍກົເລກີ ຫຼ  ຖອນສດິນາໍໃຊບ້ດັນາໍທຽ່ວໂດຍຖາວອນ ( ປບັປ ງ ) 
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ຈະຖ ກຍົກເລີກ ຫຼ  ຖອນບັດນໍາທ່ຽວໂດຍຖາວອນ ໃນກ ລະນີດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
- ເຈົັ້າຂອງບັດເສຍຊີວິດ; 

- ບ ໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດຈົນເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໜ້າທີື່ບ ລິການນໍາພາທ່ຽວໄດ້; 

- ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຜ ້ກ່ຽວ; 

- ຂົນຂວາຍ, ຊອກຫາ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ກະທໍາຕົວເປັນຜ ້ບ ລິການທາງເພດ ຫຼ  ນໍາພານັກທ່ອງ
ທ່ຽວໄປກ່ຽວພັນ ແລະ ກະທໍາການໃດໆທີື່ກ່ຽວກັບສິື່ງເສບຕິດ, ການພະນັນ, ການຄ້າປະເວນີ ທີື່ຜິດ
ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ; 

- ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼ  ຄວາມເສ ື່ອມເສຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ກ ຄ ພາບພົດ
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ;  

- ຖ ກສານຕັດສິນ, ຕັດອິດສະຫຼະພາບຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ ຂຶັ້ນໄປ; 

- ລະເມີດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 33 ຂີດໜ້າ 3 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້; 

- ກ ລະນີບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີື່ຕົນສັງກັດລົັ້ມລະລາຍຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນບ ລິສັດສັງກັດໃໝ່. 
 

ໝວດທ ີ6 

ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄ ມ້ຄອງພະນກັງານນາໍທຽ່ວ  
 

ມາດຕາ 26  ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄ ມ້ຄອງພະນກັງານນາໍທຽ່ວ ( ປບັປ ງ ) 

      ກົມຄ ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຜ ້ຕິດຕາມ, 

ກວດກາ ແລະ ຄ ້ມຄອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ຢ່າງລວມສ ນເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 
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      ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການ ຖວທ ເມ ອງ ເປັນຜ ້ຄ ້ມຄອງພະນັກງານນ າທ່ຽວທ ກ
ລະດັບ, ທ ກປະເພດ ທີື່ຢ ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນພ້ອມ
ທັງລາຍງານສະພາບການຈັດຕັັ້ງການຄ ້ມຄອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ທີື່ຂຶັ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ ກົມ
ຄ ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຊາບເປັນປະຈໍາໄຕມາດ 3 

ເດ ອນ, 6 ເດ ອນ ແລະ ປະຈໍາປີ; 

     ສະມາຄົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວລາວ, ກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫຼ  ໜ່ວຍງານ
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ມີໜ້າທີື່ຄ ້ມຄອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 27  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ຂອງກມົຄ ມ້ຄອງການທອ່ງທຽ່ວ ( ປບັປ ງ ) 
ກົມຄ ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຕົັ້ນຕ ໃນການຄ ້ມຄອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ດັົ່ງນີັ້: 
- ຄົັ້ນຄ້ວາ, ວາງລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

- ສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນເກັບກໍາສະຖິິຕິພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ເກັບສໍາເນົາເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ອອກບັດນໍາທ່ຽວໃໝ່, ຕ ໍ່ບັດນໍາທ່ຽວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ; 

- ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວຢ່າງ  
ສະໝໍໍ່າສະເໝີ; 

- ພິຈາລະນາການປະຕິບັດມາດຕະການຕ ໍ່ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຜ ້ທີື່ຝ່າຝືນ ແລະ ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ  
ລະບຽບການ ຕາມການສະເໜີຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ/

ນະຄອນຫຼວງ ລວມທັງການສະເໜີ ຫຼ  ຮ້ອງຂ ຄວາມເປັນທໍາຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ຕິດຕາມກວດກາ, ຄ ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນຄ ນນະພາບການບ ລິການຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວທ ກໆ 

ປະເພດ ປະຈໍາປ;ີ 

- ສະເໜີການຍ້ອງຍ  ພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີື່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນເພ ື່ອໃຫ້ຂັັ້ນເທິງພິຈາລະນາ; 

- ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອ ື່ນໆຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ວາງອອກ; 
- ສັງລວມ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິພະນັກງານນໍາທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 

 

ມາດຕາ 28  ສດິ, ໜາ້ທີື່ຂອງ ພະແນກຖະແຫງຼຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ ແຂວງ/ນະຄອນຫວຼງ ( ປບັປ ງ )  

ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ໃນການ

ຄ ້ມຄອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີື່ຂຶັ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້: 

- ຄ ້ມຄອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ລະດັບແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ລວມທັງກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວຢ່າງເປັນ
ເອກະພາບໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

- ອອກບັດໃໝ່, ຕ ໍ່ບັດນໍາທ່ຽວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ລະດັບພ ັ້ນທີື່

ສະເພາະໃດໜຶື່ງ; 

- ເກັບກໍາສະຖິຕິພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເພ ື່ອຕິດຕາມກວດກາ, ຄ ້ມຄອງ 

ແລະ ປະເມີນຜົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ກົມຄ ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວຮັບຊາບ; 



   14 
 

- ຈັດຕັັ້ງການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂັັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຂັັ້ນບ້ານ, ຊຼຸມຊົນ 

ທີື່ຢ ່ໃນຂັັ້ນຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

- ປະຕິບັດມາດຕະການຕ ໍ່ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຜ ້ທີື່ຝ່າຝືນຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້  ຫຼ  ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການອ ື່ນ ທີື່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມການເຫັນດີ ຂອງກົມຄ ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, 

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 

- ສະຫຼຼຸບລາຍງານ ຜົນງານການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີື່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ 
ພ້ອມທັງສະເໜີການຍ້ອງຍ , ໃສ່ມາດຕະການ ແລະ ວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂຕ ໍ່ກ ົມຄ ້ມຄອງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພິຈາລະນາ; 

- ເກັບກໍາສະຖິຕິພະນັກງານນໍາທ່ຽວພາຍໃນ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

 

ມາດຕາ 29  ສດິ, ໜາ້ທີື່ຂອງຫອ້ງການຖະແຫງຼຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ ເມ ອງ ( ປບັປ ງ ) 

ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມ ອງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ໃນການຄ ້ມຄອງ

ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ທີື່ຂຶັ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້: 

- ຄ ້ມຄອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບພ ັ້ນທີື່ສະເພາະໃດໜຶື່ງ ຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

- ເກັບກໍາສະຖິຕິພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບພ ັ້ນທີື່ ເພ ື່ອຄ ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນຜົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຮັບ

ຊາບ; 

- ປະຕິບັດມາດຕະການຕ ໍ່ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຜ ້ທີື່ຝ່າຝືນຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້  ຫຼ  ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການອ ື່ນ ທີ ື່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມການເຫັນດີຂອງ  ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ/

ນະຄອນຫຼວງ; 

- ສະຫຼຼຸບລາຍງານ ຜົນງານການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີື່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ 

ພ້ອມທັງສະເໜີການຍ້ອງຍ , ການໃສ່ມາດຕະການ ແລະ ວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂຕ ໍ່ ພະແນກຖະແຫຼງ

ຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກົມຄ ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ 

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພິຈາລະນາ; 

- ເກັບກໍາສະຖິຕິພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີື່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 
 

ມາດຕາ 30  ການສາ້ງຕັັ້ງສະມາຄມົ/ກ ມ່ພະນກັງານນາໍທຽ່ວ (ໃໝ ່) 

ການສ້າງຕັັ້ງສະມາຄົມ/ກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວແມ່ນໃຫ້ປະບັດຕາມຂັັ້ນຕອນທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດວ່າ

ດ້ວຍສະມາຄົມ; 
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ມາດຕາ 31  ຂອບເຂດການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ສະມາຄົມ/ກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ( ໃໝ່ )   

- ສະມາຄົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວລາວ ແມ່ນມີສິດເຄ ື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ຕາມພາລະບົດບາດ 

ແລະ ໜ້າທີ ື່ຂອງຕົນທີ ື່ກ ໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ຕ ົກລົງຂອງສະມາຄົມ, ກົດໜາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ ື່ 

ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດແຂວງ /

ນະຄອນຫຼວງ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງກ ່ມ, ກົດໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ. 
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຜ ້ໃດຫາກມີຈ ດປະສົງເຄ ື່ອນໄຫວ ໂດຍບ ໍ່ສັງກັດຢ ່ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້

ແຈ້ງໃຫ້ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຊາບ ແລະ ສະເໜີ

ຕົວເຂົັ້າກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວຢ ່ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນທີື່ຕົນເອງຢ ່.  

- ສະມາຄົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂັັ້ນສ ນກາງແມ່ນສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ຕາມພາລະ

ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງສະມາຄົມ, ກົດໜາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່

ກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ; 

- ໜ່ວຍງານພະນັກງານນໍາທ່ຽວແມ່ນ ສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດເມ ອງຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ  

ໜ້າທີື່ຂອງຕົນທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງໜ່ວຍງານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງວາງ

ອອກ. 
 

 

ໝວດທ ີ7 

ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜ ທ້ີື່ມຜົີນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜ ລ້ະເມດີ 
 
ມາດຕາ 32  ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜ ມ້ຜີນົງານ 

ບ ກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບ ກຄົນທີື່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ  
ແລະ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

 

ມາດຕາ 33  ມາດຕະການຕ ໍ່ຜ ລ້ະເມດີ ( ປບັປ ງ ) 

ບ ກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບ ກຄົນ ຫາກໄດ້ລະເມີດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຈະຖ ກປະຕິບັດມາດຕະການຕາມກົດໝາຍ  
ແລະ ລະບຽບການ, ແລ້ວແຕ່ກ ລະນໜັີກ ຫຼ  ເບົາ ດັົ່ງນີັ້ : 

- ຄັັ້ງທີ 1 ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ກ່າວຕັກເຕ ອນ; 

- ຄັັ້ງທີ 2 ຈະຖ ກປັບໃໝ ແລະ ຖອນບັດນໍາທ່ຽວຊົົ່ວຄາວສໍາລັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວ, ສ າລັບນິຕິບ ກຄົນ
ຈະຖ ກປັບໃໝຕາມ ມາດຕາ 35 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້; 
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- ຄັັ້ງທີ 3 ຖອນບັດນໍາທ່ຽວຢ່າງຖາວອນ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ສໍາລັບນິຕິບ ກຄົນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ຫຼ  ດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລ້ວແຕ່
ກ ລະນີໜັກ ຫຼ  ເບົາ; 

- ການຕັກເຕ ອນ ຫຼ  ປັບໃໝແຕ່ລະຄັັ້ງຕ້ອງມີການບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພ ື່ອນໍາໄປເປັນຫຼັກ
ຖານຂ ໍ້ມ ນໃນຄັັ້ງຕ ໍ່ໄປ. 
 

ມາດຕາ 34  ການສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ກາ່ວເຕ ອນ ( ປບັປ ງ ) 
ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ, ພະນັກງານນໍາທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທີື່ກ່ຽວ ຂ້ອງ

ຫາກລະເມີດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 19 ໃນກ ລະນີເປັນການກະທໍາຜິດຄັັ້ງທີໜຶື່ງ ທີື່ບ ໍ່ມີ

ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼ  ບາດເຈັບເປັນອັນຕະລາຍ ຈະຖ ກສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ກ່າວຕັກເຕ ອນ. 
 

ມາດຕາ 35  ການປັບໃໝ ( ປບັປ ງ ) 
ຜ ້ທີື່ລະເມີດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຈະຖ ກປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝຕາມກ ລະນີໜັກ ຫຼ  ເບົາ ດັົ່ງນີັ້: 
- ບັດນໍາທ່ຽວໝົດອາຍ ການນໍາໃຊ້ແລ້ວບ ໍ່ມາລົງທະບຽນຕາມກໍານົດນັບແຕ່ມ ັ້ບັດໜົດອາຍ ການນໍາໃຊ້

ເກີນໜຶື່ງເດ ອນເປັນຕົັ້ນໄປ ຈະຖ ກປັບໃໝຈໍານວນ 100,000 ກີບ (ໜຶື່ງແສນກີບ) ຕ ໍ່ຄັັ້ງຕ ໍ່ຄົນ; 

- ບ ໍ່ແກ້ໄຂຂ ໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຕົນຕາມການຕັກເຕ ອນຄັັ້ງທີ1 (ມີບົດບັນທຶກ) ຈະຖ ກປັບໃໝ ຈໍານວນ

500,000 ກີບ (ຫ້າແສນກີບ) ຕ ໍ່ຄັັ້ງຕ ໍ່ຄົນ; 

- ນໍາໃຊ້ບັດນໍາທ່ຽວຂອງຜ ້ອ ື່ນຈະຖ ກປັບໃໝ ຈໍານວນ 1,000,000 ກີບ (ໜຶື່ງລ້ານກີບ) ຕ ໍ່ຄັັ້ງຕ ໍ່ຄົນ; 

- ຊັກຊວນ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງນັກທ່ອງທ່ຽວຊ ັ້ເຄ ື່ອງຂອງທີື່ຂາດຄ ນນະພາບເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງຕົນເອງຈະຖ ກປັບໃໝ ຈໍານວນ 1,500,000 ກີບ (ໜຶື່ງລ້ານຫ້າແສນກີບ) ຕ ໍ່ຄັັ້ງຕ ໍ່ຄົນ; 

- ເອົາແຂກຂອງບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວອ ື່ນມາບ ລິການ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັັບອະນ ຍາດຈາກບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ  ລັກລອບຈັດຕັັ້ງບ ລິການນໍາທ່ຽວໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດຈາກບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີື່ຕົນ

ສັງກັດຢ ່ຈະຖ ກປັບໃໝ ຈໍານວນ 2,000,000 ກີບ (ສອງລ້ານກີບ) ຕ ໍ່ຄັັ້ງຕ ໍ່ຄົນ; 

- ເຄ ື່ອນໄຫວເຮັດບ ລິການນໍາທ່ຽວໂດຍບ ໍ່ມີໃບແຕ່ງຕັັ້ງຈາກສະມາຄົມ/ກ ່ມພະນັກງານນໍາທ່ຽວແຂວງ/

ນະຄອນຫຼວງ ຫຼ  ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີື່ຕົນສັງກັດຢ ່ຈະຖ ກປັບໃໝ ຈໍານວນ 2,500,000 ກີບ (ສອງ

ລ້ານຫ້າແສນກີບ) ຕ ໍ່ຄັັ້ງຕ ໍ່ຄົນ; 

- ສ້າງລາຍການນໍາທ່ຽວ ແລະ ນໍາພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍບ ໍ່ຜ່ານບ ລິສັດທ່ອງ

ທ່ຽວຈະຖ ກປັບໃໝ ຈໍານວນ 5,000,000 ກີບ (ຫ້າລ້ານກີບ) ຕ ໍ່ຄັັ້ງຕ ໍ່ຄົນ. 
 

ມາດຕາ 36  ການປັບໃໝພະນກັງານນນາໍທຽ່ວຕາ່ງປະເທດ 
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີື່ເຂົັ້າມາເຄ ື່ອນໄຫວບ ລິການນໍາທ່ຽວຢ ່ ສປປ ລາວ ຈະຖ ກປັບໃໝ 

ຈໍານວນ 20,000,000 ກີບ (ຊາວລ້ານກີບ) ຕ ໍ່ຄັັ້ງຕ ໍ່ຄົນ. 
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ມາດຕາ 37  ການແບງ່ປນັເງນິປບັໃໝ ( ປັບປ ງ ) 

ເງິນທີື່ໄດ້ຈາກການປັບໃໝໃນແຕ່ລະຄັັ້ງຈະຖ ກແບ່ງເປັນ 2 ສ່ວນ ຄ ດັົ່ງນີັ້:  

- ຈໍານວນ ຊາວສ່ວນຮ້ອຍ (20%) ຂອງມ ນຄ່າການປັບໃໝໃຫ້ຄິດໄລ່ເປັນເງິນນໍາໃຊ້ເຂົັ້ັ້າໃນການ

ປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານດັົ່ງກ່າວຂອງພາກສ່ວນ ຫຼ  ເຈົັ້າໜ້າທີື່ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ຈໍານວນ ແປດສິບສວ່ນຮ້ອຍ (80%) ຂອງມ ນຄ່າການປັບໃໝແມ່ນໃຫ້ມອບເຂົັ້າກອງທຶນສົົ່ງເສີມ
ການທ່ອງທ່ຽວ. 

 

ໜວດທ ີ8 
ບດົບນັຍັດສ ດທາ້ຍ 

 
ມາດຕາ 38  ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ( ໃໝ່ ) 

ກົມຄ ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນເຈົັ້າການ
ປະສານສົມທົບກັບສໍານັກງານອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ນັບແຕ່ສ ນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິື່ນ ຈັດຕັັ້ງ, 

ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເກີດປະສິດທິຜົນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 
ກົມກອງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ, ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ, ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ທັງ

ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວ ຫຼ  ດໍາເນີນທ ລະກິດໃຫ້ບ ລິການນໍາທ່ຽວ ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ຈົົ່ງຮັບຮ ້ 
ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

ມາດຕາ 39  ຜນົສກັສດິ   ( ປບັປ ງ ) 
ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ປ່ຽນແທນຂ ໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 0281/ອທຊ, ລົງວັນທີ 05 ກ ລະກົດ 2010 ວ່າ

ດ້ວຍພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມ ັ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ, ຂ ໍ້ກໍານົດ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ລະບຽບ
ການໃດ ທີື່ຂັດກັບຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ລ້ວນແຕ່ຖ ກຍົກເລີກ. 

 

            ລດັຖະມນົຕ ີ




