
รายงานคณุภาพการใหบ้รกิารโทรศทัพเ์คลื�อนที�ของ บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั ( มหาชน ) 

ประเภทเสยีง

1         ไมน่อ้ยกวา่ 

2

3

4

5

หมายเหต ุเอกสารแนบทา้ย รายละเอยีด 3.1 - 3.5

90%

ผา่น

ผา่น

ไมน่านกวา่ 
60 วนิาที

ผา่น

ไมน่อ้ยกวา่ 

ขอ้มลูไตรมาสที� 2 ระหวา่งเดอืน เมษายน  ถงึเดอืน มถินุายน ประจาํปี 2558

พารามเิตอรค์ณุภาพการบรกิาร คา่มาตรฐาน ผลการวดัคณุภาพ
การใหบ้รกิาร

ระยะเวลาที�ตอ้งรอในการขอรับบรกิาร

ไมเ่กนิ 2% 

ไมม่ากกวา่ 
2%

85%

ดแูลลกูคา้จากศนูยต์อบรับโทรศัพท์

อัตราสว่นการเรยีกสําเร็จ ( Success call ratio )

อัตราสว่นการเรยีกสําเร็จ ( Success call ratio )
กรณีเป็นการโทรศัพทภ์ายในโครงขา่ย

ของผูป้ระกอบการเดยีวกัน

ตอ่เดอืน
อัตราขอ้รอ้งเรยีนที�เกี�ยวกับขอ้ผดิพลาด

ในการเรยีกเก็บคา่บรกิาร

( Response time for accessing

customer-service call center  )

Q2 - 58

ตา่งผูป้ระกอบการ

อัตราสว่นของกรณีที�สายหลดุ ( Drop callRatio )
ภายในโครงขา่ยเดยีวกัน

ผา่น

ผา่น

กรณีเป็นการโทรขา้มโครงขา่ย



รายงานคณุภาพการใหบ้รกิารโทรศทัพเ์คลื�อนที�ของ บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั ( มหาชน ) 

ประเภทขอ้มลู

1

2

3

4

หมายเหต ุเอกสารแนบทา้ย รายละเอยีด 1.1 - 1.4

internet access)

ระยะเวลาที�ตอ้งรอสําหรับการโทรตดิตอ่สอบถามดา้น ไมน่านกวา่

enquiries)

รอ้ยละของการรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัความถกูตอ้งของ ไมเ่กนิ 1% 

(Response time for service / billing / admin 

customer complaints)

ระยะเวลาที�ใชใ้นการแกปั้ญหาเรื�องรอ้งเรยีน ไมเ่กนิ ผา่น
จากผูใ้ชบ้รกิาร (Resolution time for 30 วัน

การคดิคา่ใชบ้รกิาร (Percentage of bill ตอ่เดอืน
correctness coplaints)

ผา่น

ผา่น
บรกิาร/การคดิคา่บรกิาร / การขอรับคําปรกึษาจากเจา้หนา้ที� 60 วนิาที

Q2 - 58

ระยะเวลาสาํหรับการขอเริ�มเปิดใชบ้รกิาร ผา่น
เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต (Supply time for 90%

ไมเ่กนิกวา่

ขอ้มลูไตรมาสที� 2 ระหวา่งเดอืน เมษายน  ถงึเดอืน มถินุายน ประจาํปี 2558

พารามเิตอรค์ณุภาพการบรกิาร คา่มาตรฐาน ผลการวดัคณุภาพ
การใหบ้รกิาร



เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื�อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง

ข้อ พารามิเตอร์ของคุณภาพ คาํจาํกัดความ การวัด เป้าหมาย หมายเหตุ

ของบริการ

3.1 อตัราสว่นการเรียกสําเร็จ อตัราสว่นจํานวนการเรียก วดัในช่วง ไมน้่อยกวา่ จํานวนที�เรียกสําเร็จได้แก่ กรณีการเรียกที�ปลายทางรับสาย,

(Successful call ratio) ที�สําเร็จ ตอ่จํานวนการเรียกทั 2งหมด เวลา 20.00-21.00 ร้อยละ 90 ไมรั่บสาย หรือปลายทางไมว่า่งทั 2งนี 2 คา่เป้าหมาย

กรณีที�เป็นการโทรศพัท์  เฉลี�ย ทกุ 3 เดือน ที�ระบใุห้นบัเฉพาะบริการแบบราคาปกติ นั�นคือไมน่บัรวมบริการ

ภายในโครงข่ายของ เสียงแบบประหยดัเช่น 1234 เป็นต้น

ผู้ประกอบการเดียวกนั

3.2 อตัราสว่นการเรียกสําเร็จ อตัราสว่นจํานวนการเรียก วดัในช่วง ไมน้่อยกวา่ จํานวนที�เรียกสําเร็จได้แก่ กรณีการเรียกที�ปลายทางรับสาย,

(Successful call ratio) ที�สําเร็จ ตอ่จํานวนการเรียกทั 2งหมด เวลา 20.00-21.00 ร้อยละ 85 ไมรั่บสาย หรือปลายทางไมว่า่ง  ทั 2งนี 2 คา่เป้าหมาย

กรณีที�เป็น  เฉลี�ย ทกุ 3 เดือน ที�ระบใุห้นบัเฉพาะ บริการแบบราคาปกติ นั�นคือ

การโทรข้ามโครงข่าย ไมน่บัรวมบริการเสียงแบบประหยดั เช่น 1234 เป็นต้น

ตา่งผู้ประกอบการ

3.3 อตัราสว่นของกรณีที�สายหลดุ อตัราสว่นของจํานวนสายหลดุ วดัในช่วง ไมม่ากกวา่

(Drop Call Rate) ตอ่จํานวนการใช้ทั 2งหมด เวลา 20.00-21.00 ร้อยละ 2

ภายในโครงข่ายเดียวกนั ภายใน 24 ชั�วโมง  เฉลี�ย ทกุ 3 เดือน

3.4 อตัราข้อร้องเรียนที�เกี�ยวกบั (จํานวนข้อร้องเรียนที�เกี�ยวกบั ให้วดัเป็นรายเดือน ไมเ่กิน ให้รวมข้อร้องเรียน ทั 2งระบบ Pre-paidและ Post-paid ด้วย

ข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บคา่บริการ ข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บ สง่ข้อมลูให้ กทช. ร้อยละ 2 โดยที�ข้อร้องเรียน ต้องเป็น Valid complaint ทั 2งนี 2

คา่บริการ / จํานวนผู้ใช้บริการ ทกุ 3 เดือน โดยแยก ตอ่เดือน ให้รวมถึงกรณีที�เติมเงินโทรศพัท์แล้วยอดเงินไมเ่ข้าด้วย

ทั 2งหมด) x 100 ข้อมลูในแตล่ะเดือน

3.5 ระยะเวลาที�ต้องรอในการ ระยะเวลาที�ผู้ใช้บริการต้องรอ ให้วดัเฉลี�ยทกุ 3 เดือน ไมน่านกวา่ ให้รวมถึงระบบ IVR ด้วย โดยคา่เป้าหมาย60 วินาที ให้นบั

ขอใช้บริการดแูลลกูค้า นบัจากเวลาที�เชื�อมตอ่กบั 60 วินาที จากตอนที�ลกูค้าตดัสินใจคยุกบั Opertator

จากศนูย์ตอบรับโทรศพัท์ ศนูย์ตอบรับโทรศพัท์จนกระทั�ง (นบัจากตอนกดหมายเลขเพื�อเลือกคยุ)

(Response time for accessing สามารถเริ�มต้นการสื�อสารกบั

customer-service call center) พนกังานรับโทรศพัท์ได้

3. บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�



เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื�อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล

ข้อ พารามิเตอร์ของคุณภาพ คําจํากัดความ การวัด เป้าหมาย หมายเหตุ

ของบริการ

1.1 ระยะเวลาสําหรับการขอเริ�มเปิดใช้บริการ ระยะเวลาที�ผู้ ใช้บริการต้องรอเป็นจํานวนชั�วโมง 1) สําหรับระบบ Pre-paid ไม่น้อยกว่า หากผู้ รับใบอนญุาตแจ้งล่วงหน้าก่อนทํา

เข้าถึงอินเทอร์เนต็ (Supply time for นบัจากเวลาที�สญัญาในการขอเปิดใช้บริการ ไม่เกิน 3 ชั�วโมง สําหรับร้อยละ 90 ของ ร้อยละ 90 สญัญาว่าจะเปิดให้บริการในจํานวนชั�วโมงที�

internet access) อินเทอร์เนต็มีผลบงัคบัใช้ จนกระทั�งเวลาที� การขอเริ�มเปิดใช้บริการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ เกินกว่าประกาศกําหนด สามารถทําได้โดยให้

สามารถเริ�มใช้บริการอินเทอร์เนต็ได้เป็นครั 2งแรก ในแต่ละไตรมาส แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งโดยทาง

2) สําหรับระบบ Post-paid วาจา แต่หากไม่มีการแจ้งทั 2ง 2 ทาง ให้

ไม่เกิน 5 ชั�วโมงทําการ สําหรับร้อยละ 90 ถือเอาตามค่าเป้าหมายในประกาศนี 2

ของการขอเริ�มเปิดใช้บริการเข้าถึง ทั 2งนี 2 การคํานวณค่าพารามิเตอร์นี 2ไม่นบัรวม

อินเทอร์เนต็ในแต่ละไตรมาส กรณีดงักล่าวข้างต้น และกรณีที�ลกูค้ามีปัญหา

ติดค้างชําระค่าใช้บริการ และกรณีของ

ผู้ ใช้บริการที�กําลงัขอรับบริการคงสิทธิเลข

หมายโทรศพัท์เคลื�อนที�

1.2 ระยะเวลาที�ต้องรอสําหรับการโทรติดต่อ ระยะเวลาที�ผู้ ใช้บริการต้องรอก่อนที�จะได้พดูคยุ อ้างอิงค่าเป้าหมายในประกาศ ไม่นานกว่า ในกรณีระบบ IVR ให้เริ�มนบัเวลาจากตอนที�

สอบถามด้านบริการ/การคิดค่าใช้บริการ/ กบัเจ้าหน้าที�ของผู้ รับใบอนญุาต เมื�อผู้ ใช้บริการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 60 วินาที ผู้ ใช้บริการตดัสินใจคยุกบัเจ้าหน้าที� (นบัจาก

การขอรับคําปรึกษาจากเจ้าหน้าที� โทรติดต่อไปยงัศนูย์บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ เรื�อง ตอนกดหมายเลขเพื�อเลือกติดต่อกบั

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

admin enquiries) เสียง ข้อ 1.8 พารามิเตอร์ของคณุภาพของ ในกรณีที� Call Center ของผู้ รับใบอนญุาต

บริการ "ระยะเวลาที�ต้องรอในการขอใช้ ให้บริการรวมกนัทั 2งประเภทเสียงและประเภท

บริการดแูลลกูค้าจากศนูย์ตอบรับโทรศพัท์" ข้อมลู ผู้ รับใบอนญุาตสามารถรายงาน

ค่าพารามิเตอร์นี 2เป็นค่ารวมได้ โดยไม่ต้อง

แยกว่าเป็นประเภทเสียงหรือข้อมลู

1.3 ร้อยละการร้องเรียนเกี�ยวกบัความถกูต้อง 1) สําหรับระบบ Pre-paid 1) สําหรับระบบ Pre-paid ไม่มากกว่า ไม่นบัรวมกรณีที�พิสจูน์แล้วว่าการคิดค่าใช้

ของการคิดค่าใช้บริการ (Percentage of ร้อยละจํานวนผู้ใช้บริการในระบบ Pre-paid ที� รวมกบัจํานวนผู้ใช้บริการที�ร้องเรียน ร้อยละ 1 บริการหรือใบแจ้งหนี 2มีความถกูต้องและ

bill correctness complaints) ร้องเรียนเกี�ยวกบัความถกูต้องของการคิดค่าใช้ เกี�ยวกบัค่าใช้บริการโทรคมนาคมประเภท ชดัเจนดีแล้ว แต่ผู้ ใช้บริการเข้าใจผิดพลาดไป

บริการต่อจํานวนผู้ใช้บริการเฉลี�ยในหนึ�งเดือน เสียงแล้วไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวน เอง

(ให้รวมถึงกรณีที�เติมเงินโทรศพัท์แล้วยอดเงินไม่ ผู้ ใช้บริการระบบ Pre-paid โดยเฉลี�ยใน

เข้าด้วย) เดือนนั 2น

2) สําหรับระบบ Post-paid 2) สําหรับระบบ Post-paid

ร้อยละจํานวนใบแจ้งหนี 2ที�ถกูร้องเรียนเกี�ยวกบั รวมกบัจํานวนใบแจ้งหนี 2ที�ถกูร้องเรียนใน

ความถกูต้องของใบแจ้งหนี 2ต่อจํานวนใบแจ้งหนี 2 บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงแล้วไม่เกิน

ทั 2งหมดในหนึ�งเดือน ร้อยละ 1 ของใบแจ้งหนี 2ทั 2งหมดที�ออกใน

เดือนนั 2น

1.4 ระยะเวลาที�ใช้ในการแก้ปัญหาเรื�องร้องเรียน ระยะเวลาที�ใช้ในการแก้ปัญหาเรื�องร้องเรียนจาก อ้างอิงประกาศคณะกรรมการกิจการ ไม่เกิน

จากผู้ ใช้บริการ (Resolution time for ผู้ ใช้บริการ โทรคมนาคมแหง่ชาติ เรื�อง กระบวนการ 30 วนั

customer complaints) รับเรื�องร้องเรียนและพิจารณาเรื�อง

ร้องเรียนของผู้ ใช้บริการ เล่ม 123 ตอน

พิเศษ 88 ง หน้า 29 ข้อ 5

บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�


