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เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง

ข้อ พารามิเตอร์ของคุณภาพ ค าจ ากัดความ การวัด เป้าหมาย หมายเหตุ

ของบริการ

3.1 อตัราสว่นการเรียกส าเร็จ อตัราสว่นจ านวนการเรียก วดัในช่วง ไมน้่อยกวา่ จ านวนที่เรียกส าเร็จได้แก่ กรณีการเรียกที่ปลายทางรับสาย,

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

กรณีที่เป็นการโทรศพัท์  เฉลีย่ ทกุ 3 เดือน ที่ระบใุห้นบัเฉพาะบริการแบบราคาปกติ นัน่คือไมน่บัรวมบริการ

ภายในโครงข่ายของ เสียงแบบประหยดัเช่น 1234 เป็นต้น

ผู้ประกอบการเดียวกัน

3.2 อตัราสว่นการเรียกส าเร็จ อตัราสว่นจ านวนการเรียก วดัในช่วง ไมน้่อยกวา่ จ านวนที่เรียกส าเร็จได้แก่ กรณีการเรียกที่ปลายทางรับสาย,

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

กรณีที่เป็น  เฉลีย่ ทกุ 3 เดือน ที่ระบใุห้นบัเฉพาะ บริการแบบราคาปกติ นัน่คือ

การโทรข้ามโครงข่าย ไมน่บัรวมบริการเสียงแบบประหยดั เช่น 1234 เป็นต้น

ตา่งผู้ประกอบการ

3.3 อตัราสว่นของกรณีที่สายหลดุ อตัราสว่นของจ านวนสายหลดุ วดัในช่วง ไมม่ากกวา่

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

ภายในโครงข่ายเดียวกัน ภายใน 24 ชัว่โมง  เฉลีย่ ทกุ 3 เดือน

3.4 อตัราข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับ (จ านวนข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับ ให้วดัเป็นรายเดือน ไมเ่กิน ให้รวมข้อร้องเรียน ทัง้ระบบ Pre-paidและ Post-paid ด้วย

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

คา่บริการ / จ านวนผู้ใช้บริการ ทกุ 3 เดือน โดยแยก ตอ่เดือน ให้รวมถึงกรณีที่เติมเงินโทรศพัท์แล้วยอดเงินไมเ่ข้าด้วย

ทัง้หมด) x 100 ข้อมลูในแตล่ะเดือน

3.5 ระยะเวลาที่ต้องรอในการ ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องรอ ให้วดัเฉลีย่ทกุ 3 เดือน ไมน่านกวา่ ให้รวมถึงระบบ IVR ด้วย โดยคา่เป้าหมาย60 วินาท ีให้นบั

ขอใช้บริการดแูลลกูค้า นบัจากเวลาที่เช่ือมตอ่กับ 60 วินาที จากตอนที่ลกูค้าตดัสินใจคยุกับ Opertator

จากศนูย์ตอบรับโทรศพัท์ ศนูย์ตอบรับโทรศพัท์จนกระทัง่ (นบัจากตอนกดหมายเลขเพ่ือเลือกคยุ)

(Response time for accessing สามารถเร่ิมต้นการสือ่สารกับ

customer-service call center) พนกังานรับโทรศพัท์ได้

3. บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่


