วันทีต่ รวจ:…………………………………………………
รายการตรวจสอบโรงแรมทีส่ มัครเป็ นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงแรม :
ที่ตงั้ :
โทร :
ผูป้ ระสานงาน :
ชื่อผูต้ รวจ :
จานวนห้อง
หมวดที่ 1 ด้านศีลธรรม

 สามัญ

วิสามัญ

ตึก ชัน้
ชัน้ ใต้ดิน ชัน้

โทรสาร :
โทร :
ชื่อผูต้ รวจ :
ห้อง

แบ่งเป็ น

แบบ
ขัด
ศีลธรรม

ไม่ขัด
ศีลธรรม

หมายเหตุ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

มีลกั ษณะภายนอกที่สอ่ ว่าขัดต่อศีลธรรม เช่น โรงแรมม่านรูด

หมวดที่ 2 บริเวณด้านหน้าโรงแรม
1. มีปา้ ยชื่อ หรือสัญลักษณ์ของที่พกั แสดงอย่างชัดเจน ไม่ชารุด พร้อมไฟ
ส่องสว่าง ป้ายชื่อหลักต้องเป็ นภาษาไทยเห็นได้ชดั เจนด้านหน้า หรือ
ด้านบนมีภาษาต่างประเทศ
2. มีภมู ิทศั น์ หรือตกแต่งบริเวณด้านหน้า และโดยรอบที่พกั อย่างดี สะอาด
พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน

หมวดที่ 3 บริเวณโถงต้อนรับ
1. พืน้ ผนัง และเพดานอยูใ่ นสภาพดี สะอาด และตกแต่งเหมาะสม
2. แยกบริเวณสูบบุหรี่ ต้องมีปา้ ยห้ามสูบบุหรีแ่ สดงอย่างชัดเจน
3. มีพืน้ ที่น่งั คอย หรือบริการเอนกประสงค์อย่างน้อย 4 ที่นงั้ อยูใ่ นสภาพดี
และสะอาด

4. ห้องนา้ ส่วนกลางแยกชายหญิง ได้รบั การดูแลอย่างดี และสะอาด
5. ห้องนา้ หญิงต้องมี Sanitary Bag
หมวดที่ 4 ระบบความปลอดภัยในพืน้ ที่ท่วั ไป
1. ประเภทการป้ องกันอัคคีภัย
1.1 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) หรือเครือ่ งตรวจจับความร้อน
(Heat Detector) คลุมทัง้ ชัน้
1.2 อุปกรณ์เตือนภัยด้วยสัญญาณหรืออุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
1.3 มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินที่อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี (Emergency Light)
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หมวดที่ 4 ระบบความปลอดภัยในพืน้ ที่ท่วั ไป
2. ประเภทการดับเพลิง

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

2.1 มีเครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือทุกระยะ 20 เมตร หรือมีตหู้ วั ฉีดดับเพลิงทุกชัน้
2.2 มีทอ่ ยืนและหัวรับนา้ ดับเพลิง
2.3 มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติทตี่ ิดตัง้ ครอบคลุมทัง้ ชัน้

3. ประเภทการหนีไฟด้วยบันไดหนีไฟ
3.1 กรณีบนั ไดหนีไฟ
- อาคารตัง้ แต่ 4 ชัน้ ขึน้ ไป มีบนั ไดหนีไฟที่ใช้ระบบอัดอากาศ
- อาคารไม่เกิน 4 ชัน้ มีบนั ไดหนีไฟแบบเปิ ดโล่ง หรือใช้ระบบอัดอากาศ
3.2 ผนังโดยรอบ บันไดและประตูทางเข้าเป็ นวัสดุไม่ติดไฟ
3.3 เส้นทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ ไม่มีสงิ่ กีดขวาง สามารถนาไปสูพ่ นื ้ ที่ปลอดภัย
โดยสวัสดิภาพ และดูแลรักษาอยูเ่ สมอ
3.4 มีปา้ ยทางหนีไฟ และป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสง อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี
แสดงไว้ชดั เจน
3.5 บันไดหนีไฟมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 0.90 เมตร

หมวดที่ 5 ด้านสุขอนามัย
ระเบียงทางเดิน
1. ระเบียงทางเดินไปห้องพักแขกจะต้องมีไฟที่จะส่องสว่างเวลากลางคืน
2. แต่ละชัน้ ของห้องพักลูกค้าต้องมีระบบโทรศัพท์ภายในไว้บริการ

ห้องนอนและเครื่องตกแต่งภายในห้องพัก
1. หมายเลขห้องพักไม่ชารุด เห็นได้ชดั เจนแม้ในเวลากลางคืน
2. เตียงนอน และ เครือ่ งใช้ในการนอน ต้องสะอาด
3. ผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวต้องสะอาด
4. ประตูหอ้ งนอนต้องล๊อคด้วยกุญเเจ และสลักกลอนประตูจากภายใน
5. การระบายอากาศในห้องนอนต้องดี และไม่อบั ชื่น
6. มีตาแมว หรือสิง่ ทดแทน ที่อยูใ่ นสภาพดี และมีประสิทธิภาพ
7. มีแผนผังทางหนีไฟแสดงอย่างชัดเจนที่ประตู
8. ประกาศความรับผิดชอบในทรัพย์สนิ ของลูกค้า
9. ต้องมีไฟส่องสว่างภายในห้องนอนนอกเหนือจากไฟเพดาน

ห้องนา้ ในห้องพักแขก
1. สะอาด มีการระบายอากาศที่ดี แสงสว่างเพียงพอ
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หมวดที่ 6 ห้องอาหาร และห้องครัว

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

1. ห้องอาหารสะอาด มีการจัดวางโต๊ะที่ดี มีการระบายอากาศที่ดี
2. ห้องครัว การเตรียมอาหารต้องสะอาด
3. อุปกรณ์ดบั เพลิง, ป้ายบอกทางหนีไฟ ในครัว
4. ถังแก๊สอยูใ่ นตาแหน่งที่ปลอดภัย หรือมีโซ่คล้องกันถังล้ม
5. ถังดับเพลิงบริเวณที่เก็บแก๊ส
6. สภาพทั่วไปและสภาพภายในของโรงแรมได้รบั การดูแล อย่างเหมาะสม

ผลการตรวจ
 สามารถรับเป็ นสมาชิกได้

หมายเหตุ Comment
1.

 ยังไม่สามารถพิจารณาให้เป็ นสมาชิกได้

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ตรวจ

