
เอกสารแนบทา้ย ประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ เรอืง มาตรฐานและคณุภาพการใหบ้รกิารโทรคมนาคมประเภทเสยีง

ขอ้ พารามเิตอรข์องคณุภาพ คําจํากัดความ การวดั เป้าหมาย หมายเหตุ

ของบรกิาร

3.1 อัตราสว่นการเรยีกสําเร็จ อัตราสว่นจํานวนการเรยีก วดัในชว่ง ไมน่อ้ยกวา่ จํานวนทเีรยีกสําเร็จไดแ้ก ่กรณีการเรยีกทปีลายทางรับสาย,

(Successful call ratio) ทสีําเร็จ ตอ่จํานวนการเรยีกทังหมด เวลา 20.00-21.00 รอ้ยละ 90 ไมรั่บสาย หรอืปลายทางไมว่า่งทังนี คา่เป้าหมาย

กรณีทเีป็นการโทรศัพท์  เฉลยี ทกุ 3 เดอืน ทรีะบใุหนั้บเฉพาะบรกิารแบบราคาปกต ินันคอืไมนั่บรวมบรกิาร

ภายในโครงขา่ยของ เสยีงแบบประหยดัเชน่ 1234 เป็นตน้

ผูป้ระกอบการเดยีวกัน

3.2 อัตราสว่นการเรยีกสําเร็จ อัตราสว่นจํานวนการเรยีก วดัในชว่ง ไมน่อ้ยกวา่ จํานวนทเีรยีกสําเร็จไดแ้ก ่กรณีการเรยีกทปีลายทางรับสาย,

(Successful call ratio) ทสีําเร็จ ตอ่จํานวนการเรยีกทังหมด เวลา 20.00-21.00 รอ้ยละ 85 ไมรั่บสาย หรอืปลายทางไมว่า่ง  ทังน ีคา่เป้าหมาย

กรณีทเีป็น  เฉลยี ทกุ 3 เดอืน ทรีะบใุหนั้บเฉพาะ บรกิารแบบราคาปกต ินันคอื

การโทรขา้มโครงขา่ย ไมนั่บรวมบรกิารเสยีงแบบประหยดั เชน่ 1234 เป็นตน้

ตา่งผูป้ระกอบการ

3.3 อัตราสว่นของกรณีทสีายหลดุ อัตราสว่นของจํานวนสายหลดุ วดัในชว่ง ไมม่ากกวา่

(Drop Call Rate) ตอ่จํานวนการใชทั้งหมด เวลา 20.00-21.00 รอ้ยละ 2

ภายในโครงขา่ยเดยีวกัน ภายใน 24 ชวัโมง  เฉลยี ทกุ 3 เดอืน

3.4 อัตราขอ้รอ้งเรยีนทเีกยีวกับ (จํานวนขอ้รอ้งเรยีนทเีกยีวกับ ใหว้ดัเป็นรายเดอืน ไมเ่กนิ ใหร้วมขอ้รอ้งเรยีน ทังระบบ Pre-paidและ Post-paid ดว้ย

ขอ้ผดิพลาดในการเรยีกเก็บคา่บรกิาร ขอ้ผดิพลาดในการเรยีกเก็บ สง่ขอ้มลูให ้กทช. รอ้ยละ 2 โดยทขีอ้รอ้งเรยีน ตอ้งเป็น Valid complaint ทังนี

คา่บรกิาร / จํานวนผูใ้ชบ้รกิาร ทกุ 3 เดอืน โดยแยก ตอ่เดอืน ใหร้วมถงึกรณีทเีตมิเงนิโทรศัพทแ์ลว้ยอดเงนิไมเ่ขา้ดว้ย

ทังหมด) x 100 ขอ้มลูในแตล่ะเดอืน

3.5 ระยะเวลาทตีอ้งรอในการ ระยะเวลาทผีูใ้ชบ้รกิารตอ้งรอ ใหว้ดัเฉลยีทกุ 3 เดอืน ไมน่านกวา่ ใหร้วมถงึระบบ IVR ดว้ย โดยคา่เป้าหมาย60 วนิาท ีใหนั้บ

ขอใชบ้รกิารดแูลลกูคา้ นับจากเวลาทเีชอืมตอ่กับ 60 วนิาที จากตอนทลีกูคา้ตัดสนิใจคยุกับ Opertator

จากศนูยต์อบรับโทรศัพท์ ศนูยต์อบรับโทรศัพทจ์นกระทัง (นับจากตอนกดหมายเลขเพอืเลอืกคยุ)

(Response time for accessing สามารถเรมิตน้การสอืสารกับ

customer-service call center) พนักงานรับโทรศัพทไ์ด ้

3. บรกิารโทรศัพทเ์คลอืนที

เอกสารแนบทา้ย ประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ เรอืง มาตรฐานและคณุภาพการใหบ้รกิารโทรคมนาคมประเภทขอ้มลู

ขอ้ พารามเิตอรข์องคณุภาพ คําจํากัดความ การวดั เป้าหมาย หมายเหตุ

ของบรกิาร

1.1 ระยะเวลาสําหรับการขอเรมิเปิดใชบ้รกิาร ระยะเวลาทผีูใ้ชบ้รกิารตอ้งรอเป็นจํานวนชวัโมง 1) สําหรับระบบ Pre-paid ไมน่อ้ยกวา่ หากผูรั้บใบอนุญาตแจง้ลว่งหนา้กอ่นทํา

เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต (Supply time for นับจากเวลาทสีัญญาในการขอเปิดใชบ้รกิาร ไมเ่กนิ 3 ชวัโมง สําหรับรอ้ยละ 90 ของ รอ้ยละ 90 สัญญาวา่จะเปิดใหบ้รกิารในจํานวนชวัโมงที

internet access) อนิเทอรเ์น็ตมผีลบังคับใช ้จนกระทังเวลาที การขอเรมิเปิดใชบ้รกิารเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต เกนิกวา่ประกาศกําหนด สามารถทําไดโ้ดยให ้

สามารถเรมิใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตไดเ้ป็นครังแรก ในแตล่ะไตรมาส แจง้เป็นลายลักษณ์อักษร และแจง้โดยทาง

2) สําหรับระบบ Post-paid วาจา แตห่ากไมม่กีารแจง้ทัง 2 ทาง ให ้

ไมเ่กนิ 5 ชวัโมงทําการ สําหรับรอ้ยละ 90 ถอืเอาตามคา่เป้าหมายในประกาศนี

ของการขอเรมิเปิดใชบ้รกิารเขา้ถงึ ทังน ีการคํานวณคา่พารามเิตอรน์ไีมนั่บรวม

อนิเทอรเ์น็ตในแตล่ะไตรมาส กรณีดังกลา่วขา้งตน้ และกรณีทลีกูคา้มปัีญหา

ตดิคา้งชําระคา่ใชบ้รกิาร และกรณีของ

ผูใ้ชบ้รกิารทกํีาลังขอรับบรกิารคงสทิธเิลข

หมายโทรศัพทเ์คลอืนที

1.2 ระยะเวลาทตีอ้งรอสําหรับการโทรตดิตอ่ ระยะเวลาทผีูใ้ชบ้รกิารตอ้งรอกอ่นทจีะไดพ้ดูคยุ อา้งองิคา่เป้าหมายในประกาศ ไมน่านกวา่ ในกรณีระบบ IVR ใหเ้รมินับเวลาจากตอนที

สอบถามดา้นบรกิาร/การคดิคา่ใชบ้รกิาร/ กับเจา้หนา้ทขีองผูรั้บใบอนุญาต เมอืผูใ้ชบ้รกิาร คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 60 วนิาที ผูใ้ชบ้รกิารตัดสนิใจคยุกับเจา้หนา้ท ี(นับจาก

การขอรับคําปรกึษาจากเจา้หนา้ที โทรตดิตอ่ไปยงัศนูยบ์รกิารขอ้มลูทางโทรศัพท์ เรอืง ตอนกดหมายเลขเพอืเลอืกตดิตอ่กับ

(Response time for services/ billing/ (Call Center) ของผูรั้บใบอนุญาต คณุภาพการใหบ้รกิารโทรคมนาคมประเภท เจา้หนา้ท)ี

admin enquiries) เสยีง ขอ้ 1.8 พารามเิตอรข์องคณุภาพของ ในกรณีท ีCall Center ของผูรั้บใบอนุญาต

บรกิาร "ระยะเวลาทตีอ้งรอในการขอใช ้ ใหบ้รกิารรวมกันทังประเภทเสยีงและประเภท

บรกิารดแูลลกูคา้จากศนูยต์อบรับโทรศัพท"์ ขอ้มลู ผูรั้บใบอนุญาตสามารถรายงาน

คา่พารามเิตอรน์เีป็นคา่รวมได ้โดยไมต่อ้ง

แยกวา่เป็นประเภทเสยีงหรอืขอ้มลู

บรกิารโทรศัพทเ์คลอืนที

1.3 รอ้ยละการรอ้งเรยีนเกยีวกับความถกูตอ้ง 1) สําหรับระบบ Pre-paid 1) สําหรับระบบ Pre-paid ไมม่ากกวา่ ไมนั่บรวมกรณีทพีสิจูน์แลว้วา่การคดิคา่ใช ้

ของการคดิคา่ใชบ้รกิาร (Percentage of รอ้ยละจํานวนผูใ้ชบ้รกิารในระบบ Pre-paid ที รวมกับจํานวนผูใ้ชบ้รกิารทรีอ้งเรยีน รอ้ยละ 1 บรกิารหรอืใบแจง้หนมีคีวามถกูตอ้งและ

bill correctness complaints) รอ้งเรยีนเกยีวกับความถกูตอ้งของการคดิคา่ใช ้ เกยีวกับคา่ใชบ้รกิารโทรคมนาคมประเภท ชดัเจนดแีลว้ แตผู่ใ้ชบ้รกิารเขา้ใจผดิพลาดไป

บรกิารตอ่จํานวนผูใ้ชบ้รกิารเฉลยีในหนงึเดอืน เสยีงแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจํานวน เอง

(ใหร้วมถงึกรณีทเีตมิเงนิโทรศัพทแ์ลว้ยอดเงนิไม่ ผูใ้ชบ้รกิารระบบ Pre-paid โดยเฉลยีใน

เขา้ดว้ย) เดอืนนัน

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

รอ้ยละจํานวนใบแจง้หนทีถีกูรอ้งเรยีนเกยีวกับ รวมกับจํานวนใบแจง้หนทีถีกูรอ้งเรยีนใน

ความถกูตอ้งของใบแจง้หนตีอ่จํานวนใบแจง้หนี บรกิารโทรคมนาคมประเภทเสยีงแลว้ไมเ่กนิ

ทังหมดในหนงึเดอืน รอ้ยละ 1 ของใบแจง้หนทัีงหมดทอีอกใน

เดอืนนัน

1.4 ระยะเวลาทใีชใ้นการแกปั้ญหาเรอืงรอ้งเรยีน ระยะเวลาทใีชใ้นการแกปั้ญหาเรอืงรอ้งเรยีนจาก อา้งองิประกาศคณะกรรมการกจิการ ไมเ่กนิ

จากผูใ้ชบ้รกิาร (Resolution time for ผูใ้ชบ้รกิาร โทรคมนาคมแหง่ชาต ิเรอืง กระบวนการ 30 วนั

customer complaints) รับเรอืงรอ้งเรยีนและพจิารณาเรอืง

รอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิาร เลม่ 123 ตอน

พเิศษ 88 ง หนา้ 29 ขอ้ 5

รายงานคณุภาพการใหบ้รกิารโทรศัทพเ์คลอืนทขีอง บรษัิท ดจิติอลโฟน จํากัด 

ประเภทเสยีง

1         ไมน่อ้ยกวา่ 

2

3

4

5

หมายเหต ุเอกสารแนบทา้ย รายละเอยีด 3.1 - 3.5

ขอ้มลูไตรมาสท ี4 ระหวา่งเดอืน ตลุาคม  ถงึเดอืน ธันวาคม ประจําปี 2556

พารามเิตอรค์ณุภาพการบรกิาร คา่มาตรฐาน ผลการวดัคณุภาพ
การใหบ้รกิาร

Q4 - 56

อัตราสว่นการเรยีกสําเร็จ ( Success call ratio ) ผา่น
กรณีเป็นการโทรศัพทภ์ายในโครงขา่ย 90%

ของผูป้ระกอบการเดยีวกัน

อัตราสว่นการเรยีกสําเร็จ ( Success call ratio ) ไมน่อ้ยกวา่ ผา่น
กรณีเป็นการโทรขา้มโครงขา่ย 85%

ระยะเวลาทตีอ้งรอในการขอรับบรกิาร ไมน่านกวา่ 

ตา่งผูป้ระกอบการ

อัตราสว่นของกรณีทสีายหลดุ ( Drop callRatio ) ไมม่ากกวา่ ผา่น
ภายในโครงขา่ยเดยีวกัน 2%

customer-service call center  )

ผา่น
ดแูลลกูคา้จากศนูยต์อบรับโทรศัพท์ 60 วนิาที
( Response time for accessing

อัตราขอ้รอ้งเรยีนทเีกยีวกับขอ้ผดิพลาด ไมเ่กนิ 2% ผา่น
ในการเรยีกเก็บคา่บรกิาร ตอ่เดอืน

รายงานคณุภาพการใหบ้รกิารโทรศัทพเ์คลอืนทขีอง บรษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จํากัด 

ประเภทขอ้มลู

1

2

3

4

หมายเหต ุเอกสารแนบทา้ย รายละเอยีด 1.1 - 1.4

ขอ้มลูไตรมาสท ี4 ระหวา่งเดอืน ตลุาคม  ถงึเดอืน ธันวาคม ประจําปี 2556

พารามเิตอรค์ณุภาพการบรกิาร คา่มาตรฐาน ผลการวดัคณุภาพ
การใหบ้รกิาร

Q4 - 56

ระยะเวลาสําหรับการขอเรมิเปิดใชบ้รกิาร ไมเ่กนิกวา่ ผา่น
เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต (Supply time for 90%

internet access)

ระยะเวลาทตีอ้งรอสําหรับการโทรตดิตอ่สอบถามดา้น ไมน่านกวา่ ผา่น
บรกิาร/การคดิคา่บรกิาร / การขอรับคําปรกึษาจากเจา้หนา้ที 60 วนิาที

(Response time for service / billing / admin 
enquiries)

รอ้ยละของการรอ้งเรยีนเกยีวกบัความถกูตอ้งของ ไมเ่กนิ 1% ผา่น
การคดิคา่ใชบ้รกิาร (Percentage of bill ตอ่เดอืน

customer complaints)

correctness coplaints)

ระยะเวลาทใีชใ้นการแกปั้ญหาเรอืงรอ้งเรยีน ไมเ่กนิ ผา่น
จากผูใ้ชบ้รกิาร (Resolution time for 30 วนั


