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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
เพื่อคุมครองใหผูใชบริการไดรับบริการโทรคมนาคมที่มีมาตรฐานและคุณภาพ การใหบริการที่ดี และ
สนับสนุน ให เกิด การพั ฒนาโครงขายโทรคมนาคมของประเทศ อัน จะกอใหเกิ ดประโยชน สูงสุ ด
แกผูใชบริการโทรคมนาคม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ (๖) และมาตรา ๕๑ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๓๕ ประกอบกับมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑
และมาตรา ๖๔ ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย บั ญญั ติ ให กระทํ าได โดยอาศั ยอํ านาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงประกาศกําหนดมาตรฐานและ
คุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ ใ ห มี ผ ลใช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนด ๑๘๐ วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ บรรดาประกาศ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“คุณภาพการใหบริการ” หมายความวา ผลกระทบสะสมของสมรรถนะของ การใหบริการ
ซึ่งเปนตัวกําหนดระดับของความพึงพอใจของผูใชบริการตามขอเสนอแนะ ITU-T E800
“บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง” หมายความวา การใหบริการเสียงในกิจการโทรศัพทพื้นฐาน
แบบอยูกับที่ โทรศัพทสาธารณะ โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือบริการโทรศัพททางไกลผานการสื่อสารดาวเทียม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ขอ ๔ การใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียงจะตองมีมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ
โทรคมนาคมไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดไวทายประกาศนี้
ขอ ๕ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือเหตุจําเปนอยางยิ่งอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดเกิดขึ้น ทําใหมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียงไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๔ ใหผูรับใบอนุญาตซึ่งใหบริการโทรคมนาคมดังกลาวมีหนาที่รายงานให
สํานักงานทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่เหตุการณดังกลาวไดสิ้นสุดลง
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหรายงานเปนหนังสือพรอมขอมูลหรือรายละเอียดที่ เกี่ยวของ
และพยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแหงการนั้น
ขอ ๖ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง ให บ ริ ก ารโทรคมนาคมประเภทเสี ย งมี ห น า ที่ ต อ งให บ ริ ก าร
โทรคมนาคมตามมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมตามที่กําหนดในขอ ๔ และตอง
ดําเนิน การวัดมาตรฐานและคุณภาพการใหบริก ารโทรคมนาคมใหเ ปน ไปตามหลักเกณฑดังกลา ว
ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
ผูรับใบอนุญาตซึ่งใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียงมีหนาที่ตองจัดใหมี การเผยแพรขอมูล
เกี่ย วกับ มาตรฐานและคุณ ภาพการให บริก ารโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ งเพื่ อ ให ผูใ ช บริก ารทราบ
โดยเปดเผยในที่เห็นไดงาย ณ ที่ทําการของผูรับใบอนุญาตนั้น หรือโดยวิธีการอื่นที่ผูใชบริการสามารถ
เขาถึงไดงายเปน การทั่วไปทุก ๓ เดือน และตองจัดเก็บขอมูลดังกลาวใหคณะกรรมการสามารถ
ตรวจสอบไดเมื่อไดรับการรองขอ
เมื่อผูรบั ใบอนุญาตไดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียงตามวรรคสองแลว ใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้น ไดโฆษณายืนยัน มาตรฐานและคุณภาพ
การใหบริการโทรคมนาคมดังกลาวแลว และมีหนาที่ตองใหบริการโทรคมนาคมใหเปนไปตามมาตรฐาน
และคุณภาพการใหบริการที่ไดโฆษณานั้น
ขอ ๗ ในกรณีที่ การใหบ ริก ารโทรคมนาคมประเภทเสี ยงไม เป น ไปตามมาตรฐานและ
คุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๔ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ
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โทรคมนาคมแหงชาติอาจมีคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตดังกลาวดําเนินการแกไขปรับปรุงใหถูกตองตามมาตรฐาน
และคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได และหากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการ
ใหนําบทบัญญัติใ นหมวด ๙ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
วาดวยการบังคับทางปกครองมาใชบังคับในกรณีนี้
ในการดําเนินการแกไขปรับปรุงตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ อาจสั่งใหผูรับ ใบอนุญาตนั้น สงแผนงานดําเนินการแกไขปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพ
การใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียงแกคณะกรรมการดวยก็ได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ขอ

พารามิเตอรของคุณภาพของบริการ
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เปาหมาย

หมายเหตุ

1. บริการโทรศัพทพื้นฐานแบบอยูกับที่
ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอเปนจํานวน
วันทําการ นับจากเวลาที่สัญญาในการขอ
เปดใชบริการมีผลบังคับใช จนกระทั่งเวลา
ที่สามารถเริ่มใชบริการไดเปนครั้งแรก

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนานกวา 10 วันทําการ

1.2 รอยละของการติดตั้งบริการสําเร็จภายใน (จํานวนของการขอเริ่มเปดใชบริการที่ไดรับ
การติดตั้งตามกําหนดเวลา / จํานวนของ
วันที่กําหนด (Percentage of service
installation completed on or before the การขอเริม่ เปดใชบริการทั้งหมด ) x 100
date confirmed)

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนอยกวารอยละ 90

1.1 ระยะเวลาสําหรับการขอเริ่มเปดใชบริการ
(Supply time for initial connection)

1.3 จํานวนของความผิดปกติที่ถูกรายงาน ตอ
จํานวนผูใชบริการ 100 ราย (Number of
reported faults per 100 subscribers)

(จํานวนของความผิดปกติที่ถูกรายงาน
ทั้งหมด / จํานวนผูใชบริการ ทั้งหมด ) x 100

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมมากกวา 5 ครั้ง
ตอผูใชบริการ 100 ราย

1.4 ระยะเวลาในการซอมแซม (Fault repair
time)

ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอเปนจํานวน
ชั่วโมง นับจากเวลาที่แจงใหมีการซอมแซม
จนกระทั่งเวลาที่สามารถเริ่มใชบริการได
เปนปกติอีกครั้ง

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนานกวา 24 ชั่วโมง

เปนมุมมองของผูใชบริการ (user
perspective) ซึ่งความผิดปกติที่ถูก
รายงานโดยลูกคาจะตองเปน Valid
fault report (ตองเกี่ยวของกับการ
ใหบริการ เชน หากใชบริการไมได
เนื่องจากตัวเครื่องโทรศัพทของ
ผูใชบริการเสียเอง จะไมนับเปน Valid
fault report)

หนาที่ 1 จาก 7
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1.5 อัตราสวนการเรียกสําเร็จ (Successful call อัตราสวนจํานวนการเรียกที่สําเร็จ ตอ
ratio) กรณีที่เปนการโทรศัพทภายใน
จํานวนการเรียกทั้งหมด
โครงขายของผูประกอบการเดียวกัน

วัดในชวงเวลา 20.00 - 21.00
เฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนอยกวารอยละ 90

จํานวนที่เรียกสําเร็จ ไดแก กรณีการ
เรียกที่ปลายทางรับสาย,ไมรับสาย
หรือปลายทางไมวาง ทั้งนี้ คา
เปาหมายที่ระบุใหนับเฉพาะบริการ
แบบราคาปกติ นั่นคือ ไมนับรวมบริการ
เสียงแบบประหยัด เชน 1234 เปนตน

1.6 อัตราสวนการเรียกสําเร็จ (Successful call อัตราสวนจํานวนการเรียกที่สําเร็จ ตอ
ratio) กรณีที่เปนการโทรขามโครงขายตาง จํานวนการเรียกทั้งหมด
ผูประกอบการ

วัดในชวงเวลา 20.00 - 21.00
เฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนอยกวารอยละ 85

จํานวนที่เรียกสําเร็จ ไดแก กรณีการ
เรียกที่ปลายทางรับสาย,ไมรับสาย
หรือปลายทางไมวาง ทั้งนี้ คา
เปาหมายที่ระบุใหนับเฉพาะบริการ
แบบราคาปกติ นั่นคือ ไมนับรวมบริการ
เสียงแบบประหยัด เชน 1234 เปนตน

1.7 ความผิดพลาดของการเรียกเก็บคาบริการ (จํานวนใบเรียกเก็บคาบริการที่มีความ
(Billing inaccuracy)
ผิดพลาดเกิดขึ้น / จํานวนใบเรียกเก็บ
คาบริการทั้งหมด) x 100

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมมากกวา รอยละ 1

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนานกวา 60 วินาที

1.8 ระยะเวลาที่ตองรอในการขอใชบริการดูแล
ลูกคาจากศูนยตอบรับโทรศัพท (Response
time for accessing customer-service
call center)

ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอนับจากเวลาที่
เชื่อมตอกับศูนยตอบรับโทรศัพทจนกระทั่ง
สามารถเริ่มตนการสื่อสารกับพนักงานรับ
โทรศัพทได

ใหรวมถึงระบบ IVR ดวย โดยคา
เปาหมาย 60 วินาที ใหนับจากตอนที่
ลูกคาตัดสินใจคุยกับ Operator (นับ
จากตอนกดหมายเลขเพื่อเลือกคุย)

หนาที่ 2 จาก 7
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2. บริการโทรศัพทสาธารณะ
2.1 ความพรอมในการใชงานของ
เครื่องโทรศัพทสาธารณะ (Payphone
Service Availability)

เวลาที่เครื่องสามารถใหบริการได *100 /
(เวลาที่เครื่องสามารถใหบริการได + เวลาที่
เครื่องไมสามารถใหบริการ)

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

- ไมต่ํากวา รอยละ 90 ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
- ไมต่ํากวา รอยละ 85 ในเขตตางจังหวัด

2.2 ระยะเวลาในการซอมแซม (Fault repair
time)

ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอเปนจํานวน
ชั่วโมง นับจากเวลาที่แจงใหมีการซอมแซม
จนกระทั่งเวลาที่สามารถเริ่มใชบริการได
เปนปกติอีกครั้ง

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนานกวา 24 ชั่วโมง

2.3 อัตราสวนการเรียกสําเร็จ (Successful call อัตราสวนจํานวนการเรียกที่สําเร็จ ตอ
ratio) กรณีที่เปนการโทรศัพทภายใน
จํานวนการเรียกทั้งหมด
โครงขายของผูประกอบการเดียวกัน

วัดในชวงเวลา 20.00 - 21.00
เฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนอยกวารอยละ 90

จํานวนที่เรียกสําเร็จ ไดแก กรณีการ
เรียกที่ปลายทางรับสาย,ไมรับสาย
หรือปลายทางไมวาง ทั้งนี้ คา
เปาหมายที่ระบุใหนับเฉพาะบริการ
แบบราคาปกติ นั่นคือ ไมนับรวมบริการ
เสียงแบบประหยัด เชน 1234 เปนตน

2.4 อัตราสวนการเรียกสําเร็จ (Successful call อัตราสวนจํานวนการเรียกที่สําเร็จ ตอ
ratio) กรณีที่เปนการโทรขามโครงขายตาง จํานวนการเรียกทั้งหมด
ผูประกอบการ

วัดในชวงเวลา 20.00 - 21.00
เฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนอยกวารอยละ 85

จํานวนที่เรียกสําเร็จ ไดแก กรณีการ
เรียกที่ปลายทางรับสาย,ไมรับสาย
หรือปลายทางไมวาง ทั้งนี้ คา
เปาหมายที่ระบุใหนับเฉพาะบริการ
แบบราคาปกติ นั่นคือ ไมนับรวมบริการ
เสียงแบบประหยัด เชน 1234 เปนตน

หนาที่ 3 จาก 7

ขอ

พารามิเตอรของคุณภาพของบริการ

2.5 ระยะเวลาที่ตองรอในการขอใชบริการดูแล
ลูกคาจากศูนยตอบรับโทรศัพท (Response
time for accessing customer-service
call center)

คําจํากัดความ
ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอนับจากเวลาที่
เชื่อมตอกับศูนยตอบรับโทรศัพทจนกระทั่ง
สามารถเริ่มตนการสื่อสารกับพนักงานรับ
โทรศัพทได

เอกสารแนบทาย
การวัด
ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

เปาหมาย

หมายเหตุ

ไมนานกวา 60 วินาที

ใหรวมถึงระบบ IVR ดวย โดยคา
เปาหมาย 60 วินาที ใหนับจากตอนที่
ลูกคาตัดสินใจคุยกับ Operator (นับ
จากตอนกดหมายเลขเพื่อเลือกคุย)

3. บริการโทรศัพทเคลื่อนที่
3.1 อัตราสวนการเรียกสําเร็จ (Successful call อัตราสวนจํานวนการเรียกที่สําเร็จ ตอ
จํานวนการเรียกทั้งหมด
ratio) กรณีที่เปนการโทรศัพทภายใน
โครงขายของผูประกอบการเดียวกัน

วัดในชวงเวลา 20.00 - 21.00
เฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนอยกวารอยละ 90

จํานวนที่เรียกสําเร็จ ไดแก กรณีการ
เรียกที่ปลายทางรับสาย,ไมรับสาย
หรือปลายทางไมวาง ทั้งนี้ คา
เปาหมายที่ระบุใหนับเฉพาะบริการ
แบบราคาปกติ นั่นคือ ไมนับรวมบริการ
เสียงแบบประหยัด เชน 1234 เปนตน

3.2 อัตราสวนการเรียกสําเร็จ (Successful call อัตราสวนจํานวนการเรียกที่สําเร็จ ตอ
ratio) กรณีที่เปนการโทรขามโครงขายตาง จํานวนการเรียกทั้งหมด
ผูประกอบการ

วัดในชวงเวลา 20.00 - 21.00
เฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนอยกวารอยละ 85

จํานวนที่เรียกสําเร็จ ไดแก กรณีการ
เรียกที่ปลายทางรับสาย,ไมรับสาย
หรือปลายทางไมวาง ทั้งนี้ คา
เปาหมายที่ระบุใหนับเฉพาะบริการ
แบบราคาปกติ นั่นคือ ไมนับรวมบริการ
เสียงแบบประหยัด เชน 1234 เปนตน

3.3 อัตราสวนของกรณีที่สายหลุด (Drop Call อัตราสวนของจํานวนสายหลุดตอจํานวน
Rate) ภายในโครงขายเดียวกัน
การเรียกใชทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง

วัดในชวงเวลา 20.00 - 21.00
ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมมากกวารอยละ 2

หนาที่ 4 จาก 7

ขอ

พารามิเตอรของคุณภาพของบริการ

เอกสารแนบทาย
การวัด

คําจํากัดความ

3.4 อัตราขอรองเรียนที่เกี่ยวกับขอผิดพลาดใน (จํานวนขอรองเรียนที่เกี่ยวกับขอผิดพลาด
การเรียกเก็บคาบริการ
ในการเรียกเก็บคาบริการ / จํานวน
ผูใชบริการทั้งหมด) x 100

3.5 ระยะเวลาที่ตองรอในการขอใชบริการดูแล
ลูกคาจากศูนยตอบรับโทรศัพท (Response
time for accessing customer-service
call center)

ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอนับจากเวลาที่
เชื่อมตอกับศูนยตอบรับโทรศัพทจนกระทั่ง
สามารถเริ่มตนการสื่อสารกับพนักงานรับ
โทรศัพทได

เปาหมาย

หมายเหตุ

ใหวัดเปนรายเดือน สงขอมูลให กทช. ทุก 3
เดือน โดยแยกขอมูลในแตละเดือน

ไมเกินรอยละ 2 ตอเดือน

ใหรวมขอรองเรียนทั้งระบบ Pre-paid
และ Post-paid ดวย โดยที่ขอรองเรียน
ตองเปน Valid complaint ทั้งนี้ ให
รวมถึงกรณีที่เติมเงินโทรศัพทแลว
ยอดเงินไมเขาดวย

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนานกวา 60 วินาที

ใหรวมถึงระบบ IVR ดวย โดยคา
เปาหมาย 60 วินาที ใหนับจากตอนที่
ลูกคาตัดสินใจคุยกับ Operator (นับ
จากตอนกดหมายเลขเพื่อเลือกคุย)

4. บริการโทรศัพททางไกลผานการสื่อสารดาวเทียม
ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอเปนจํานวน
วันทําการ นับจากเวลาที่สัญญาในการขอ
เปดใชบริการมีผลบังคับใช จนกระทั่งเวลา
ที่สามารถเริ่มใชบริการไดเปนครั้งแรก

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนานกวา 15 วันทําการ

4.2 รอยละของการติดตั้งบริการสําเร็จภายใน (จํานวนของการขอเริ่มเปดใชบริการที่ไดรับ
การติดตั้งตามกําหนดเวลา / จํานวนของ
วันที่กําหนด (Percentage of service
installation completed on or before the การขอเริม่ เปดใชบริการทั้งหมด ) x 100
date confirmed)

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนอยกวารอยละ 90

4.1 ระยะเวลาสําหรับการขอเริ่มเปดใชบริการ
(Supply time for initial connection)

หนาที่ 5 จาก 7

ขอ

พารามิเตอรของคุณภาพของบริการ

คําจํากัดความ

เอกสารแนบทาย
การวัด

เปาหมาย

หมายเหตุ
จํานวนความผิดปกติที่ใชคํานวณให
ยกเวนความผิดปกติที่เกิดจากลักษณะ
ทางเทคนิคโดยธรรมชาติของบริการ
สื่อสารผานดาวเทียม เชน Sun
Outage, Rain Outage และความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการกระทําของ
ผูใชบริการเอง

4.3 จํานวนของความผิดปกติที่ถูกรายงาน ตอ
จํานวนผูใชบริการ 100 ราย (Number of
reported faults per 100 subscribers)

(จํานวนของความผิดปกติที่ถูกรายงาน
ทั้งหมด / จํานวนผูใชบริการ ทั้งหมด ) x 100

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมมากกวา 15 ครั้ง
ตอผูใชบริการ 100 ราย

4.4 ระยะเวลาในการซอมแซม (Fault repair
time)

ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอเปนจํานวน
ชั่วโมง ทํางาน นับจากเวลาที่แจงใหมีการ
ซอมแซม จนกระทั่งเวลาที่สามารถเริ่มใช
บริการไดเปนปกติอีกครั้ง

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

- ไมนานกวา 3 วันทําการ ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
- ไมนานกวา 7 วันทําการ ในเขตตางจังหวัด

4.5 รอยละของระยะเวลาที่ไดรับผลกระทบจาก [(ผลรวมของ (DTxWG))/ระยะเวลาที่
ใหบริการทั้งหมด] x 100%
ความเสียหายของอุปกรณโครงขาย
โดย DT = ระยะเวลาของ Downtime จาก
(Network Unavailability)
ความเสียหายของอุปกรณโครงขายครั้งที่ i
และ
WG = อัตราสวนของจํานวนผูใชบริการที่
ไดรับผลกระทบตอจํานวนผูใชบริการ
ทั้งหมดใน downtime ครั้งที่ i

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมเกินกวารอยละ 4

อุปกรณโครงขายใหหมายความเฉพาะ
ระบบโครงขายดาวเทียม ระบบจัดการ
โครงขาย NMS (Network
Management System) และอุปกรณ
Switching โดยไมรวมอุปกรณลูกขาย
ของผูใชบริการ

หนาที่ 6 จาก 7

ขอ

พารามิเตอรของคุณภาพของบริการ

คําจํากัดความ

เอกสารแนบทาย
การวัด

เปาหมาย

4.6 อัตราสวนการเรียกที่ไมสําเร็จ
(Unsuccessful call ratio) กรณีที่เปนการ
โทรศัพทภายในโครงขายโทรศัพทผาน
ดาวเทียมเดียวกัน

• วัดคาในชวงเวลาที่มีความตองการสูง ไมมากกวา 0.05 สําหรับชวง peak และชวง
(จํานวนของการเรียกที่ไมสําเร็จเนื่องจาก
ความไมพรอมใชงาน (unavailability) ของ ในการใชบริการ (peak period) และ
off-peak
อุปกรณ Switching / จํานวนของการเรียก ชวงเวลาอืน่ ๆ (off-peak period) โดย
รายงานเปนคาเฉลี่ยทุก 3 เดือน
ทั้งหมด)
• วัดโดยอางอิงขอมูล CDR (Call Data
Record) ที่อุปกรณ Switching

4.7 ระยะเวลาที่ใชในการเชื่อมตอการเรียก
(Call setup time)

ระยะเวลานับจากผูใชบริการกดหมายเลข
โทรศัพทปลายทางเสร็จสิ้นจนกระทั่งไดรับ
สัญญาณเรียกจากปลายทาง (ringing
signal) ตอบกลับมา

4.8 ความผิดพลาดของการเรียกเก็บคาบริการ (จํานวนใบเรียกเก็บคาบริการที่มีความ
(Billing inaccuracy)
ผิดพลาดเกิดขึ้น / จํานวนใบเรียกเก็บ
คาบริการทั้งหมด) x 100
4.9 ระยะเวลาที่ตองรอในการขอใชบริการดูแล
ลูกคาจากศูนยตอบรับโทรศัพท (Response
time for accessing customer-service
call center)

ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอนับจากเวลาที่
เชื่อมตอกับศูนยตอบรับโทรศัพทจนกระทั่ง
สามารถเริ่มตนการสื่อสารกับพนักงานรับ
โทรศัพทได

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมควรนานกวา 10 วินาที

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมมากกวารอยละ 1

ใหวัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ไมนานกวา 120 วินาที

หมายเหตุ
อุปกรณ Switching หมายถึง อุปกรณ
ในสวนของสถานีแมขายของระบบ
โทรศัพทผานดาวเทียมที่ทําหนาที่เปน
ตัวควบคุมชองสัญญาณบริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียง

ใหรวมถึงระบบ IVR ดวย โดยคา
เปาหมาย 120 วินาที ใหนบั จากตอนที่
ลูกคาตัดสินใจคุยกับ Operator (นับ
จากตอนกดหมายเลขเพื่อเลือกคุย)

เงื่อนไข หลักเกณฑขางตนไมรวมเหตุภัยพิบัติ เหตุสุดวิสัย และเหตุที่ไมใชความผิดของผูใหบริการ

หนาที่ 7 จาก 7

