
รายงานคุณภาพการใหบริการโทรศัทพเคล่ือนที่ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด ( มหาชน ) 

ขอมูลไตรมาสที่ 1 ระหวางเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ประจําป 2554

พารามิเตอรคุณภาพการบริการ คามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพ
การใหบริการ

Q1 - 54

1 อัตราสวนการเรียกสําเร็จ ( Success call ratio )         ไมนอยกวา ผาน
กรณีเปนการโทรศัพทภายในโครงขาย 90%

ของผูประกอบการเดียวกัน

2 อัตราสวนการเรียกสําเร็จ ( Success call ratio ) ไมนอยกวา ผาน
กรณีเปนการโทรขามโครงขาย 85%

ตางผูประกอบการ

3 อัตราสวนของกรณีที่สายหลุด ( Drop callRatio ) ไมมากกวา ผาน
ภายในโครงขายเดียวกัน 2%

4 อัตราขอรองเรียนที่เกี่ยวกับขอผิดพลาด ไมเกิน 2% ผาน
ในการเรียกเก็บคาบริการ ตอเดือน

5 ระยะเวลาที่ตองรอในการขอรับบริการ ไมนานกวา ผาน
ดูแลลูกคาจากศูนยตอบรับโทรศัพท 60 วินาที
( Response time for accessing
customer-service call center  )

หมายเหตุ เอกสารแนบทาย รายละเอียด 1 - 5
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เอกสารแนบทาย ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง

3. บริการโทรศัพทเคลื่อนที่

ขอ พารามิเตอรของคุณภาพ คําจํากัดความ การวัด เปาหมาย หมายเหตุ

ของบริการ

3.1 อัตราสวนการเรียกสําเร็จ อัตราสวนจํานวนการเรียก วัดในชวง ไมนอยกวา จํานวนที่เรียกสําเร็จไดแก กรณีการเรียกที่ปลายทางรับสาย,

(Successful call ratio) ที่สําเร็จ ตอจํานวนการเรียกทั้งหมด เวลา 20.00-21.00 รอยละ 90 ไมรับสาย หรือปลายทางไมวางทั้งนี้ คาเปาหมาย

กรณีที่เปนการโทรศัพท  เฉลี่ย ทุก 3 เดือน ที่ระบุใหนับเฉพาะบริการแบบราคาปกติ นั่นคือไมนับรวมบริการ

ภายในโครงขายของ เสียงแบบประหยัดเชน 1234 เปนตน

ผูประกอบการเดียวกัน

3.2 อัตราสวนการเรียกสําเร็จ อัตราสวนจํานวนการเรียก วัดในชวง ไมนอยกวา จํานวนที่เรียกสําเร็จไดแก กรณีการเรียกที่ปลายทางรับสาย,

(Successful call ratio) ที่สําเร็จ ตอจํานวนการเรียกทั้งหมด เวลา 20.00-21.00 รอยละ 85 ไมรับสาย หรือปลายทางไมวาง  ทั้งนี้ คาเปาหมาย

กรณีที่เปน  เฉลี่ย ทุก 3 เดือน ที่ระบุใหนับเฉพาะ บริการแบบราคาปกติ นั่นคือ

การโทรขามโครงขาย ไมนับรวมบริการเสียงแบบประหยัด เชน 1234 เปนตน

ตางผูประกอบการ

3.3 อัตราสวนของกรณีที่สายหลุด อัตราสวนของจํานวนสายหลุด วัดในชวง ไมมากกวา

(Drop Call Rate) ตอจํานวนการใชทั้งหมด เวลา 20.00-21.00 รอยละ 2

ภายในโครงขายเดียวกัน ภายใน 24 ชั่วโมง  เฉลี่ย ทุก 3 เดือน

3.4 อัตราขอรองเรียนที่เกี่ยวกับ (จํานวนขอรองเรียนที่เกี่ยวกับ ใหวัดเปนรายเดือน ไมเกิน ใหรวมขอรองเรียน ทั้งระบบ Pre-paidและ Post-paid ดวย

ขอผิดพลาดในการเรียกเก็บคาบริการ ขอผิดพลาดในการเรียกเก็บ สงขอมูลให กทช. รอยละ 2 โดยที่ขอรองเรียน ตองเปน Valid complaint ทั้งนี้

คาบริการ / จํานวนผูใชบริการ ทุก 3 เดือน โดยแยก ตอเดือน ใหรวมถึงกรณีที่เติมเงินโทรศัพทแลวยอดเงินไมเขาดวย

ทั้งหมด) x 100 ขอมูลในแตละเดือน

3.5 ระยะเวลาที่ตองรอในการ ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอ ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน ไมนานกวา ใหรวมถึงระบบ IVR ดวย โดยคาเปาหมาย60 วินาที ใหนับ

ขอใชบริการดูแลลูกคา นับจากเวลาที่เชื่อมตอกับ 60 วินาที จากตอนที่ลูกคาตัดสินใจคุยกับ Opertator

จากศูนยตอบรับโทรศัพท ศูนยตอบรับโทรศัพทจนกระทั่ง (นับจากตอนกดหมายเลขเพื่อเลือกคุย)

(Response time for accessing สามารถเริ่มตนการสื่อสารกับ

customer-service call center) พนักงานรับโทรศัพทได
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