
 

 

RAMADA RESORT BY WHNDHAM KHAO LAK 

QUALITY ASSURANCE POLICY STATEMENT 

   

We do - for the best service experience      “เราท า” …. เพือ่บรกิารทีป่ระทับใจสงูสดุ   

 We do - for continuous improvement in quality       “เราท า”…. เพือ่การพัฒนาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง  

 We do - for the sustainable environment and society “เราท า” …. เพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มทีย่ั่งยนื  
       

To achieve this we aim to continually improve the effectiveness of the quality system and share 
information with the ISO quality team in order to maximize the benefits of all stakeholders: 

เพือ่จะใหน้โยบายประสบความส าเร็จ เราจะมุง่มั่นพัฒนาระบบคณุภาพของเราใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง และ
แลกเปลีย่นขอ้มลูกับทมีงานพัฒนาคณุภาพเพือ่ผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้ับผลประโยชน์สงูสดุ 
 

1. Guests: will benefit from a stable system that provides consistent products and services, 
minimizing room for error and maximizing stability, while listening and taking corrective actions 
based on feedback and data. 
แขกจะไดร้ับประโยชนจ์ากระบบทีม่เีสถยีรภาพในดา้นสนิคา้และการบรกิารอย่างต่อเนื่อง ลดความผดิพลาด
เรือ่งการจัดการหอ้งพัก น าความคดิเห็นและขอ้มลูทีไ่ดร้ับจากแขกมาแกไ้ขขอ้ผดิพลาดตา่งๆ  

 
2. Owners: will benefit from consistent information, track and record keeping in order to be able to 

analyze data. They will also benefit from increased guest satisfaction through increased return 
guests. 

 เจา้ของจะไดป้ระโยชนจ์ากการไดร้ับขอ้มลูข่าวสารอยา่งต่อเนื่อง  ตดิตามและเก็บขอ้มูลเพือ่น ามาวเิคราะหไ์ด  ้
และจะไดป้ระโยชนจ์ากการทีม่แีขกกลับมาพักอกี เนื่องจากความพงึพอใจของแขกทีเ่พิม่มากขึน้ 
 

3. Management: will benefit from service and product consistency to meet guest expectations at all 
times. Track keeping allows it to analyze areas for improvement and make informed decisions on 
corrective action to be taken. 
ฝ่ายบรหิารจะไดร้ับประโยชนจ์ากความต่อเนื่องในดา้นสนิคา้และการบรกิารท าใหส้ามารถท าตามความตอ้งการ 
ของแขกไดทุ้กครัง้ การเก็บขอ้มลูจะท าใหส้ามารถวเิคราะหไ์ดว้า่มสีว่นไหนทีต่อ้งท าการปรับปรุง และตัดสนิใจ
แกไ้ขไดอ้ย่างถกูตอ้งจากขอ้มูลทีไ่ดร้ับมา 
 

4. Staff: will benefit from increased sense of guidance through clearly defined processes that will 
allow them to follow set standards, policies and procedures. 
พนักงานจะไดร้ับประโยชนจ์ากแนวทางทีก่ าหนดมาอยา่งชัดเจน ซึง่จะท าใหพ้นักงานสามารถปฏบัิตติาม
ระเบยีบ ขอ้ปฏบัิต ิและนโยบายตา่งๆได ้
 

5. Local Communities & Environment: The hotel will carry on business with caring to local 
community and sustainable environment.   
ในดา้นชมุชนและสิง่แวดลอ้ม โรงแรมจะด าเนนิธรุกจิโดยค านงึถงึชมุชนและการดูแล0สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่
อยา่งยั่งยนื  
   

6. Local Authority: The organization will conduct and comply with local authority’s law and 
regulations. 
ในดา้นความร่วมมอื โรงแรมจะปฏบัิตติามกฎเกณฑแ์ละขอ้บังคับของหน่วยงานปกครองทอ้งถิน่ 
 
 
 



 

  
   

      
 
 7.  Suppliers: will benefit from fair trade with us which they must meet our products and service  
  requirement.  We will use local supplier as first priority.        
  ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารจะไดร้ับประโยชนจ์ากการคา้ทีเ่ป็นธรรมจากทางโรงแรมซึง่ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารก็ 
  จะตอ้งหาสนิคา้และบรกิารมาใหต้ามความตอ้งการของโรงแรมดว้ย ทางโรงแรมจะพจิารณาผูจั้ดหาสนิคา้ใน 
  ทอ้งถิน่เป็นอันดับแรกในการเลอืกซือ้สนิคา้  
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