
รายงานคณุภาพการใหบ้รกิารโทรศทัพเ์คลือ่นทีข่อง บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั ( มหาชน ) 

ประเภทเสยีง

1         ไมน่อ้ยกวา่ 

2

3

4

5

หมายเหต ุเอกสารแนบทา้ย รายละเอยีด 3.1 - 3.5

90%

ผา่น

ผา่น

ไมน่านกวา่ 

60 วนิาที

ผา่น

ไมน่อ้ยกวา่ 

ขอ้มลูไตรมาสที ่3 ระหวา่งเดอืน กรกฎาคม ถงึเดอืน กนัยายน ประจ าปี 2558

พารามเิตอรค์ณุภาพการบรกิาร คา่มาตรฐาน ผลการวดัคณุภาพ

การใหบ้รกิาร

ระยะเวลาทีต่อ้งรอในการขอรับบรกิาร

ไมเ่กนิ 2% 

ไมม่ากกวา่ 

2%

85%

ดแูลลกูคา้จากศนูยต์อบรับโทรศัพท์

อัตราสว่นการเรยีกส าเร็จ ( Success call ratio )

อัตราสว่นการเรยีกส าเร็จ ( Success call ratio )

กรณีเป็นการโทรศัพทภ์ายในโครงขา่ย

ของผูป้ระกอบการเดยีวกัน

ตอ่เดอืน

อัตราขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกับขอ้ผดิพลาด

ในการเรยีกเก็บคา่บรกิาร

( Response time for accessing

customer-service call center  )

Q3 - 58

ตา่งผูป้ระกอบการ

อัตราสว่นของกรณีทีส่ายหลดุ ( Drop callRatio )

ภายในโครงขา่ยเดยีวกัน

ผา่น

ผา่น

กรณีเป็นการโทรขา้มโครงขา่ย



รายงานคณุภาพการใหบ้รกิารโทรศทัพเ์คลือ่นทีข่อง บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั ( มหาชน ) 

ประเภทขอ้มลู

1

2

3

4

หมายเหต ุเอกสารแนบทา้ย รายละเอยีด 1.1 - 1.4

internet access)

ระยะเวลาทีต่อ้งรอส าหรับการโทรตดิตอ่สอบถามดา้น ไมน่านกวา่

enquiries)

รอ้ยละของการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัความถกูตอ้งของ ไมเ่กนิ 1% 

(Response time for service / billing / admin 

customer complaints)

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการแกปั้ญหาเรือ่งรอ้งเรยีน ไมเ่กนิ ผา่น

จากผูใ้ชบ้รกิาร (Resolution time for 30 วนั

การคดิคา่ใชบ้รกิาร (Percentage of bill ตอ่เดอืน

correctness coplaints)

ผา่น

ผา่น

บรกิาร/การคดิคา่บรกิาร / การขอรับค าปรกึษาจากเจา้หนา้ที่ 60 วนิาที

Q3 - 58

ระยะเวลาส าหรับการขอเริม่เปิดใชบ้รกิาร ผา่น

เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต (Supply time for 90%

ไมเ่กนิกวา่

ขอ้มลูไตรมาสที ่3 ระหวา่งเดอืน กรกฎาคม ถงึเดอืน กนัยายน ประจ าปี 2558

พารามเิตอรค์ณุภาพการบรกิาร คา่มาตรฐาน ผลการวดัคณุภาพ

การใหบ้รกิาร



เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง

ข้อ พารามิเตอร์ของคุณภาพ ค าจ ากัดความ การวัด เป้าหมาย หมายเหตุ

ของบริการ

3.1 อตัราสว่นการเรียกส าเร็จ อตัราสว่นจ านวนการเรียก วดัในชว่ง ไมน้่อยกวา่ จ านวนทีเ่รียกส าเร็จได้แก่ กรณีการเรียกทีป่ลายทางรับสาย ,

(Successful call ratio) ทีส่ าเร็จ ตอ่จ านวนการเรียกทัง้หมด เวลา 20.00-21.00 ร้อยละ 90 ไมรั่บสาย หรือปลายทางไมว่า่งทัง้นี ้คา่เป้าหมาย

กรณีทีเ่ป็นการโทรศพัท์  เฉลีย่ ทกุ 3 เดอืน ทีร่ะบใุห้นบัเฉพาะบริการแบบราคาปกต ินัน่คอืไมน่บัรวมบริการ

ภายในโครงข่ายของ เสยีงแบบประหยดัเชน่ 1234 เป็นต้น

ผู้ประกอบการเดยีวกนั

3.2 อตัราสว่นการเรียกส าเร็จ อตัราสว่นจ านวนการเรียก วดัในชว่ง ไมน้่อยกวา่ จ านวนทีเ่รียกส าเร็จได้แก่ กรณีการเรียกทีป่ลายทางรับสาย ,

(Successful call ratio) ทีส่ าเร็จ ตอ่จ านวนการเรียกทัง้หมด เวลา 20.00-21.00 ร้อยละ 85 ไมรั่บสาย หรือปลายทางไมว่า่ง  ทัง้นี ้คา่เป้าหมาย

กรณีทีเ่ป็น  เฉลีย่ ทกุ 3 เดอืน ทีร่ะบใุห้นบัเฉพาะ บริการแบบราคาปกต ินัน่คอื

การโทรข้ามโครงข่าย ไมน่บัรวมบริการเสยีงแบบประหยดั เชน่ 1234 เป็นต้น

ตา่งผู้ประกอบการ

3.3 อตัราสว่นของกรณีทีส่ายหลดุ อตัราสว่นของจ านวนสายหลดุ วดัในชว่ง ไมม่ากกวา่

(Drop Call Rate) ตอ่จ านวนการใช้ทัง้หมด เวลา 20.00-21.00 ร้อยละ 2

ภายในโครงข่ายเดยีวกนั ภายใน 24 ชัว่โมง  เฉลีย่ ทกุ 3 เดอืน

3.4 อตัราข้อร้องเรียนทีเ่ก่ียวกบั (จ านวนข้อร้องเรียนทีเ่ก่ียวกบั ให้วดัเป็นรายเดอืน ไมเ่กิน ให้รวมข้อร้องเรียน ทัง้ระบบ Pre-paidและ Post-paid ด้วย

ข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บคา่บริการ ข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บ สง่ข้อมลูให้ กทช. ร้อยละ 2 โดยทีข้่อร้องเรียน ต้องเป็น Valid complaint ทัง้นี ้

คา่บริการ / จ านวนผู้ใช้บริการ ทกุ 3 เดอืน โดยแยก ตอ่เดอืน ให้รวมถึงกรณีทีเ่ตมิเงินโทรศพัท์แล้วยอดเงินไมเ่ข้าด้วย

ทัง้หมด) x 100 ข้อมลูในแตล่ะเดอืน

3.5 ระยะเวลาทีต้่องรอในการ ระยะเวลาทีผู่้ ใช้บริการต้องรอ ให้วดัเฉลีย่ทกุ 3 เดอืน ไมน่านกวา่ ให้รวมถึงระบบ IVR ด้วย โดยคา่เป้าหมาย60 วินาท ีให้นบั

ขอใช้บริการดแูลลกูค้า นบัจากเวลาทีเ่ช่ือมตอ่กบั 60 วินาที จากตอนทีล่กูค้าตดัสนิใจคยุกบั Opertator

จากศนูย์ตอบรับโทรศพัท์ ศนูย์ตอบรับโทรศพัท์จนกระทัง่ (นบัจากตอนกดหมายเลขเพ่ือเลอืกคยุ)

(Response time for accessing สามารถเร่ิมต้นการสือ่สารกบั

customer-service call center) พนกังานรับโทรศพัท์ได้

3. บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่



เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล

ข้อ พารามิเตอร์ของคุณภาพ ค าจ ากัดความ การวัด เป้าหมาย หมายเหตุ

ของบริการ

1.1 ระยะเวลาส าหรับการขอเร่ิมเปิดใช้บริการ ระยะเวลาทีผู่้ ใช้บริการต้องรอเป็นจ านวนชัว่โมง 1) ส าหรับระบบ Pre-paid ไมน้่อยกวา่ หากผู้ รับใบอนญุาตแจ้งลว่งหน้าก่อนท า

เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Supply time for นบัจากเวลาทีส่ญัญาในการขอเปิดใช้บริการ ไมเ่กิน 3 ชัว่โมง ส าหรับร้อยละ 90 ของ ร้อยละ 90 สญัญาวา่จะเปิดให้บริการในจ านวนชัว่โมงที่

internet access) อินเทอร์เน็ตมีผลบงัคบัใช้ จนกระทัง่เวลาที่ การขอเร่ิมเปิดใช้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เกินกวา่ประกาศก าหนด สามารถท าได้โดยให้

สามารถเร่ิมใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้เป็นครัง้แรก ในแตล่ะไตรมาส แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งโดยทาง

2) ส าหรับระบบ Post-paid วาจา แตห่ากไมมี่การแจ้งทัง้ 2 ทาง ให้

ไมเ่กิน 5 ชัว่โมงท าการ ส าหรับร้อยละ 90 ถือเอาตามคา่เป้าหมายในประกาศนี ้

ของการขอเร่ิมเปิดใช้บริการเข้าถึง ทัง้นี ้การค านวณคา่พารามิเตอร์นีไ้มน่บัรวม

อินเทอร์เน็ตในแตล่ะไตรมาส กรณีดงักลา่วข้างต้น และกรณีทีล่กูค้ามีปัญหา

ตดิค้างช าระคา่ใช้บริการ และกรณีของ

ผู้ใช้บริการทีก่ าลงัขอรับบริการคงสทิธิเลข

หมายโทรศพัท์เคลือ่นที่

1.2 ระยะเวลาทีต้่องรอส าหรับการโทรตดิตอ่ ระยะเวลาทีผู่้ ใช้บริการต้องรอก่อนทีจ่ะได้พดูคยุ อ้างอิงคา่เป้าหมายในประกาศ ไมน่านกวา่ ในกรณีระบบ IVR ให้เร่ิมนบัเวลาจากตอนที่

สอบถามด้านบริการ/การคดิคา่ใช้บริการ/ กบัเจ้าหน้าทีข่องผู้ รับใบอนญุาต เม่ือผู้ใช้บริการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 60 วนิาที ผู้ใช้บริการตดัสนิใจคยุกบัเจ้าหน้าที ่(นบัจาก

การขอรับค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ โทรตดิตอ่ไปยงัศนูย์บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ เร่ือง ตอนกดหมายเลขเพ่ือเลอืกตดิตอ่กบั

(Response time for services/ billing/ (Call Center) ของผู้ รับใบอนญุาต คณุภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภท เจ้าหน้าที่)

admin enquiries) เสยีง ข้อ 1.8 พารามิเตอร์ของคณุภาพของ ในกรณีที ่Call Center ของผู้ รับใบอนญุาต

บริการ "ระยะเวลาทีต้่องรอในการขอใช้ ให้บริการรวมกนัทัง้ประเภทเสยีงและประเภท

บริการดแูลลกูค้าจากศนูย์ตอบรับโทรศพัท์" ข้อมลู ผู้ รับใบอนญุาตสามารถรายงาน

คา่พารามิเตอร์นีเ้ป็นคา่รวมได้ โดยไมต้่อง

แยกวา่เป็นประเภทเสยีงหรือข้อมลู

1.3 ร้อยละการร้องเรียนเก่ียวกบัความถกูต้อง 1) ส าหรับระบบ Pre-paid 1) ส าหรับระบบ Pre-paid ไมม่ากกวา่ ไมน่บัรวมกรณีทีพิ่สจูน์แล้ววา่การคดิคา่ใช้

ของการคดิคา่ใช้บริการ (Percentage of ร้อยละจ านวนผู้ใช้บริการในระบบ Pre-paid ที่ รวมกบัจ านวนผู้ใช้บริการทีร้่องเรียน ร้อยละ 1 บริการหรือใบแจ้งหนีมี้ความถกูต้องและ

bill correctness complaints) ร้องเรียนเก่ียวกบัความถกูต้องของการคดิคา่ใช้ เก่ียวกบัคา่ใช้บริการโทรคมนาคมประเภท ชดัเจนดแีล้ว แตผู่้ใช้บริการเข้าใจผิดพลาดไป

บริการตอ่จ านวนผู้ใช้บริการเฉลีย่ในหนึง่เดอืน เสยีงแล้วไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวน เอง

(ให้รวมถึงกรณีทีเ่ตมิเงินโทรศพัท์แล้วยอดเงินไม่ ผู้ใช้บริการระบบ Pre-paid โดยเฉลีย่ใน

เข้าด้วย) เดอืนนัน้

2) ส าหรับระบบ Post-paid 2) ส าหรับระบบ Post-paid

ร้อยละจ านวนใบแจ้งหนีท้ีถ่กูร้องเรียนเก่ียวกบั รวมกบัจ านวนใบแจ้งหนีท้ีถ่กูร้องเรียนใน

ความถกูต้องของใบแจ้งหนีต้อ่จ านวนใบแจ้งหนี ้ บริการโทรคมนาคมประเภทเสยีงแล้วไมเ่กิน

ทัง้หมดในหนึง่เดอืน ร้อยละ 1 ของใบแจ้งหนีท้ัง้หมดทีอ่อกใน

เดอืนนัน้

1.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการแก้ปัญหาเร่ืองร้องเรียน ระยะเวลาทีใ่ช้ในการแก้ปัญหาเร่ืองร้องเรียนจาก อ้างอิงประกาศคณะกรรมการกิจการ ไมเ่กิน

จากผู้ใช้บริการ (Resolution time for ผู้ใช้บริการ โทรคมนาคมแหง่ชาต ิเร่ือง กระบวนการ 30 วนั

customer complaints) รับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาเร่ือง

ร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เลม่ 123 ตอน

พิเศษ 88 ง หน้า 29 ข้อ 5

บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่


