แบบสอบถามการจัดการของเสียของโรงแรม

สําหรับโรงแรม

1. โรงแรมไดรับเกียรติบัตรใบไมเขียวหรือรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 หรือไม
ไดรับ (ไมตองทําแบบสอบถามตอ)
ใบไมเขียว
ISO 14001
ไมไดรับ
2. มีระบบบําบัดน้ําเสียที่เปนไปตามมาตรฐานหรือไม และมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกบริเวณหรือไม
มีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน
ไมมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน และไมมีการระบายน้ําทิ้ง
ไมมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน และมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกบริเวณ
3. มีเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอมหรืออยูระหวางการถูกลาวโทษหรือไม
มี
ไมมี
4. โรงแรมมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน คําประกาศนโยบาย
ไมมี
5. โรงแรมมีการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน รายการจัดซื้อ
ไมมี
6. โรงแรมมีการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ และมีสําเนาผลการวิเคราะห
คุณภาพน้ําทิ้งที่มีอายุไมเกิน 1 ป ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ลงนามรับรองโดยผูมี
อํานาจลงนามของโรงแรม หรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน
ไมมี
7. โรงแรมมีมาตรการดานความปลอดภัย การเก็บรัก ษา ใช และจัดการเชื้อเพลิง แกส และสารพิ ษ โดยเปน ไปตาม
กฎหมาย และขอบังคับของทางราชการหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน
ไมมี
8. โรงแรมมีอุปกรณเตือนภัยและดับเพลิงติดตั้งตามจุดตางๆ และมีทางออกฉุกเฉิน/ทางหนีไฟหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน ตัวอยางผังของบริเวณที่มีการติดตั้ง
ไมมี
9. โรงแรมมีโครงการลดการเกิดของเสียหรือไม
มี โปรดอธิบาย
ไมมี
10. โรงแรมมีการแยกขยะหรือไม
มี จํานวนประเภทที่แยก
โปรดแนบรูปภาพ (ถามี)
ไมมี

ประเภท ไดแก
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11. โรงแรมมีวิธีการรวบรวมและจัดการขยะที่เหมาะสมอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
สงใหหนวยงานเทศบาลกําจัด
เผาในที่โลง
ฝงกลบในพื้นที่โรงแรม
รีไซเคิล
ทําปุย
อื่นๆ (โปรดระบุ)
12. โรงแรมมีการรณรงคประชาสัมพันธภายในโรงแรมเรื่องการประหยัดน้ําหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน
ไมมี
13. โรงแรมมีการรณรงคประชาสัมพันธภายในโรงแรมเรื่องการประหยัดพลังงานหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน
ไมมี
14. โรงแรมมีการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไมต่ํากวา 25 °ซ หรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน คําสั่ง
ไมมี
15. โรงแรมมีการใชหลอดไฟประหยัดพลังงานหรือไม
มี
ไมมี
16. โรงแรมมีการควบคุม/จัดการเขมาควันที่เกิดจาก Boiler หรือไม
มีการควบคุม โปรดระบุ
ไมมีการควบคุม
ไมมีการใช Boiler
17. โรงแรมมีมาตรการควบคุมเสียงดังรบกวนหรือไม
มีมาตรการควบคุม โปรดระบุ
ไมมีมาตรการควบคุม
ไมมีปญหา
18. โรงแรมมีพื้นที่ปลูกตนไมลงดิน (ไมรวมไมกระถาง) หรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน ผังพื้นที่สีเขียวของโรงแรม
ไมมี
19. โรงแรมมีการใชพืชทองถิ่นหรือไม
มี
ไมมี
20. โรงแรมมีการปรับปรุงภูมิทัศนที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน
ไมมี
21. โรงแรมมีการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนในพื้นที่ เชน การเก็บขยะชายหาด หรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน รายงานผลการดําเนินการกิจกรรม
ไมมี
22. โรงแรมมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา 2 เมตรหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน ผังพื้นที่สีเขียวของโรงแรม
ไมมี
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สําหรับหนวยงานกรอกเพื่อประเมิน
เกณฑดานสิ่งแวดลอม
ชื่อโรงแรม :
ประเด็น

เกณฑการพิจารณา

1. มีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมเปนลาย
นโยบายดานสิ่งแวดลอม
ลักษณอักษรหรือปดประกาศไว
(10)
2. มีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. มีการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสีย
การจัดการน้ําเสีย
4. มีผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง ในรอบ 12 เดือน
(10)
ที่ผานมา
5. การจัดการเชื้อเพลิง กาซและสารพิษ เปนไปตาม
กฎหมาย
ความปลอดภัย
(10)
6. มีอุปกรณเตือนภัยและดับเพลิงติดตั้งตามจุดตางๆ
และมีทางออกฉุกเฉิน/ทางหนีไฟ
7. มีโครงการลดการเกิดของเสีย
การจัดการขยะ
8. มีการแยกประเภทขยะมูลฝอย
(15)
9. มีการเก็บรวบรวมและสงกําจัดขยะอยางเหมาะสม
10. มีการรณรงคประชาสัมพันธภายในโรงแรมเรื่อง
การประหยัดน้ํา
11. มีการรณรงคประชาสัมพันธภายในโรงแรมเรื่อง
การใชพลังงานและ
การประหยัดพลังงาน
ทรัพยากร
12. มีการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่
(20)
สวนกลางไมต่ํากวา 25 °ซ
13. ใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน
14. มีการควบคุม/จัดการเขมาควันที่เกิดจาก Boiler**
อากาศและเสียง(10)
15. มีการควบคุมเสียงดังรบกวน**
16. มีพื้นที่ปลูกตนไมลงดิน (ไมรวมไมกระถาง)
ผลกระทบตอระบบนิเวศ 17. สงเสริมการปลูกพืชทองถิ่น
(15)
18. มีการปรับปรุงภูมิทัศนที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอระบบนิเวศ
19. มีการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมรวมกับ
ผลกระทบตอชุมชน
ชุมชนในพื้นที่ เชน การเก็บขยะชายหาด
โดยรอบ
20. มีพื้นที่กันชน (buffer area) รอบขอบเขตของ
(10)
โรงแรม

เกณฑ
คะแนนที่ได หมายเหตุ
คะแนน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
รวม

หมายเหตุ :

*
**

หากไมมีหลักฐานประกอบการพิจารณาตามเกณฑดานสิ่งแวดลอม คะแนนที่ไดจะเปนรอยละ 50 ของคะแนนเต็มในหัวขอนั้นๆ
หากโรงแรมไมมี Boiler หรือปญหาจากเสียงดังรบกวน ใหไดคะแนนเต็มในหัวขอนั้นๆ

ขอมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับโรงแรม
ชื่อ
ที่ตั้ง
จํานวนหองพัก
หมายเหตุ :

ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใชบริการ
ประเภทกิจกรรมที่ใชบริการ F สัมมนา เรื่อง
F พักแรม
ระยะเวลาที่ใชบริการ
จํานวนผูเขารวม
งบประมาณทีใ่ ช

วัน ตั้งแต

ถึง
คน
บาท

