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คํานํา
ศูนยบริการขอมูลสรรพากร (RD Call Center) มีหนาที่ใหบริการขอมูลภาษีสรรพากรแกผูเสีย
ภาษีและประชาชนทั่วไปพรอมรับเรื่องรองเรียน ดวยระบบ Call Center ที่ทันสมัยสมบูรณแบบ ตาม
มาตรฐานสากล โดยใช Knowledge Base เปนฐานขอมูลในการคนหาคําถาม- คําตอบใหบริการเปน
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งถือเปนปจจัยที่ทําให Call Center ประสบความสําเร็จในการใหบริการ นอกจากมี
เทคโนโลยีและขอมูลที่พรอมสรรพแลว สิ่งสําคัญที่ขาดมิได นั่นคือ มีบุคลากรหรือเจาหนาที่ที่มีความรู
ความสามารถ มีจิตบริการและรักในงานบริการ เต็มที่ เต็มใจใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
คูมือปฏิบัติงานเจาหนาที่ศูนยบริการขอมูลสรรพากรฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่บริการ
ขอมูล (Agent) หัวหนาทีมบริการขอมูล (Supervisor) และเจาหนาที่สวนตางๆ ใชประกอบการเรียนรู
เรื่องการใหบริการขอมูลตอบรับทางโทรศัพท ประกอบดวย ขอบเขตการตอบคําถามเกี่ยวขอมูล
สรรพากร ลักษณะระบบงาน RD Call Center การใชเครือ่ งมือพรอมอุปกรณรับโทรศัพท ระบบ IVR
(Interactive Voice Response) เพื่อใหผูใชบริการฟงขอความเลือกกดเมนูที่ตองการติดตอ ระบบ CRM
(Customer Relationship Management) ใชในการบันทึกและคนหาขอมูลของผูติดตอหรือผูใชบริการ
ตลอดจนวิธีการคนหาคําถาม-คําตอบจากฐานขอมูล Knowledge Base เพื่อชวยในการตอบคําถามได
อยางรวดเร็ว ในสวนสุดทายเปนเรื่องของการกํากับดูแลคุณภาพการใหบริการ (Quality Assurance)
ของเจาหนาทีบ่ ริการขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานงานบริการดวยระบบ Call Center เพื่อพัฒนาและ
รักษาคุณภาพในการสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนีจ้ ะไดใชเปนแนวทางเบื้องตนในการศึกษาเรียนรู
ที่กอใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานของศูนยบริการขอมูลกรมสรรพากร (RD Call Center) ทั้งนี้
พรอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อนํามาพัฒนาคูมือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเจาหนาที่
กรมสรรพากรและหนวยงานตอไป
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ศูนยบริการขอมูลสรรพากร (RD Call Center): 1161 เริ่มใหบริการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ณ อาคารกรมสรรพากร ซ.อารีย และเริ่มใหบริการดวยระบบ Call Center มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
พ.ศ. 2549 ณ ซอยระนอง 2 ที่ตั้งศูนยปจจุบัน โดยใหบริการขอมูลภาษีสรรพากรแกผูเสียภาษีและประชาชนทั่วไป
ดวยระบบ Call Center ที่ทันสมัยสมบูรณแบบตามมาตรฐานสากล โดยใช Knowledge Base เปนฐานขอมูลใน
การสืบคนขอมูลเพื่อใหบริการเปนมาตรฐานเดียวกัน ดวยบุคลากรที่มีคุณภาพไดรับการอบรมทั้งในดานความรู
ความสามารถ มีจิตบริการและรักในงานบริการ เต็มที่ เต็มใจใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน
“บริการขอมูลถูกตอง รวดเร็ว เปนมาตรฐานเดียวกัน ดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อบริการที่เปนเลิศ”
ภารกิจหลัก
1. ใหบริการสอบถามขอมูลภาษีสรรพากรแกผูเสียภาษีและประชาชนทั่วไป
2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการใหบริการ
3. พัฒนาบุคลากรดวยมุงเนนเพิ่มศักยภาพและทักษะในการใหบริการ
4. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางกรมสรรพากรกับผูเสียภาษี
Slogan ศูนยบริการขอมูลสรรพากร: “บริการดวยใจ ใสใจทุกคําถาม”
เวลาใหบริการ
1. Call Center / Web Collaboration ใหบริการในเวลา 08.30-18.00 น. เวนวันหยุดราชการ กรณีรับฟง
ขอความจากระบบอัตโนมัติ รับเอกสารทางโทรสารและขาวประชาสัมพันธ ใหบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ขยายเวลาการใหบริการในชวงระยะเวลาที่มีการยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หรือในวันสุดทาย
ของการยื่นแบบแตละประเภทภาษี หรือขยายเวลาในการใหบริการตามที่กรมสรรพากรประชาสัมพันธ ทั้งนี้การ
ขยายเวลา ดังกลาว สามารถรับฟงไดจากระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response)
2. Web Chat ใหบริการในเวลา 8.30 น. - 16.00 น. ทุกวันทําการ เวนวันหยุดราชการ
3. Contact Us ใหบริการผานทาง website ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรมสรรพากรจะดําเนินการตอบโดยเร็ว
ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ไดรับคําถาม ผูรับบริการสามารถตรวจสอบสถานะคําถามไดทาง website
กรมสรรพากร
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ชองทางการใหบริการ :
1. Call Center หมายเลขโทรศัพท 1161 โทรสาร (Fax) 0-2272-9861
2. Web collaboration สอบถามขอมูลผานหมายเลขโทรศัพท 1161 และแจงเจาหนาที่เพื่อเลือกใชบริการ
Web collaboration โดยเขาไปใชบริการที่ www.rd.go.th > สรรพากร Call Center > ติดตอเจาหนาทีผ่ าน Web
collaboration ซึ่งชองทางการใหบริการดังกลาว ผูใชบริการสามารถอนุญาตใหเจาหนาที่เห็นหนาจอการยื่นแบบ
ของผูใชบริการ ขณะกําลังทํารายการ แตไมสามารถทํางานบนหนาจอแทนผูใชบริการได การใหบริการดังกลาว
เปนการใหความชวยเหลือผูใชบริการไดทนั ทีขณะกําลังทํารายการยืน่ แบบ
3. Web Chat สอบถามขอมูลภาษีผาน website www.rd.go.th > สรรพากร RD Call Center >
ติดตอเจาหนาที่ผานทาง Web Chat ผูใชบริการสามารถ Chat กับเจาหนาที่ผานทางหนาจอ Internet (เฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวกับภาษีอากรและขอมูลสรรพากร เทานั้น)
4. Contact Us สอบถามปญหาภาษี/แนะนํา/รองเรียนผานwebsite www.rd.go.th > ติดตอกรมสรรพากร:
Contact Us
หมายเลขโทรศัพท:1161 โทรครั้งละ 3 บาท ทั่วไทย เฉพาะผูที่ใชหมายเลขโทรศัพทพื้นฐานของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หากใชโทรศัพทของระบบอื่นๆ อัตราคาบริการคิดตามอัตราของระบบนั้นๆ
ที่ตั้ง : ศูนยบริการขอมูลสรรพากร (RD Call Center)
894/45 ซ.ระนอง 2 ถ.พระราม 5
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. 10300
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โครงสรางการบริหารงาน และความรับผิดชอบ
โครงสรางศูนยบริการขอมูลสรรพากร
ผอ.ศูนยบริการขอมูลสรรพากร
สวนสนับสนุนงานบริการ

ทีมบริหารงานทั่วไป

สวนบริการขอมูล

ทีมวางแผนและประเมินผล

ทีมบริการขอมูล 1-10

สวนพัฒนาฐานขอมูลและเทคโนโลยี

ทีมพัฒนาฐานขอมูล

ทีมสนับสนุนเทคโนโลยี

ทีม Contact Us

หนาที่และความรับผิดชอบของสวนตางๆ มีดังนี้
1. สวนสนับสนุนงานบริการ ประกอบดวย 2 ทีม คือ
1.1 ทีมบริหารงานทั่วไป มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ดําเนินงานธุรการและสารบรรณทั่วไป
(2) ประสานงานเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑของหนวยงาน
(3) ชวยอํานวยการและเลขานุการของผูอํานวยการศูนยฯ
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย
1.2 ทีมวางแผนและประเมินผล มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลให
เปนไปตามแผน
(2) ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะแนวทาง
- รายงานและสถิติตางๆของการปฏิบัติงานในหนวยงาน
- พัฒนาระบบงานตางๆใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน
- กําหนดอัตรากําลัง สรรหา และคัดเลือกบุคลากรใหเหมาะสมสอดคลองกับปริมาณงาน
- วิเคราะหขอมูลการใชบริการ เพื่อกําหนดหรือเสนอแนะรูปแบบการใหบริการที่
เหมาะสมตรงกลุมเปาหมาย
RD Call Center
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- ติดตามและประเมินผลปญหาและอุปสรรคตางๆในการปฏิบัติงาน
(3) ประเมินคุณภาพการใหบริการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการใหบริการ
(4) จัดตารางเวลาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริการขอมูล (Workforce) ใหสัมพันธกับปริมาณ
การใชบริการ
(5) จัดทําแผนฝกอบรมประจําป โครงการอบรมเรียนรูภายในและภายนอกหนวยงานรวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการอบรม
(6) รวบรวมเรือ่ งรองเรียนสงหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและจัดทํารายงานเรื่องรองเรียน
(7) จัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบการควบคุมภายในของสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน
(8) ประสานงานประชาสัมพันธการใหบริการในเชิงรุก
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย
2. สวนพัฒนาฐานขอมูล และเทคโนโลยี ประกอบดวย 2 ทีม คือ
2.1 ทีมพัฒนาฐานขอมูล มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ออกแบบโครงสรางระบบการจัดการองคความรูในระบบฐานขอมูล
(2) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน ถูกตอง และสะดวกตอการ
คนหา เพื่อใหการตอบคําถามเปนมาตรฐานเดียวกันและใหเปนชองทางของการศึกษาปญหาภาษีอากร
(3) วิเคราะหและประเมินผลปญหาหรืออุปสรรคของการจัดทําฐานขอมูล รวมทั้งเสนอแนว
ทางแกไข
(4) วิเคราะห สอบทานคําถามและคําตอบที่ไดรับจากสวนบริการขอมูล เพื่อพัฒนาขอมูลให
สอดคลองกับความตองการของผูใชฐานขอมูล รวมถึงคัดเลือกคําถามสงใหหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อตอบกลับ
(5) ติ ด ตามและประสานงานกับ หน ว ยงานอื่ น เพื่อนํา ขอมู ล ขา วสาร กฎหมาย ระเบียบ
รวมถึงคําถามซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูตอบกลับ เขาสูระบบฐานขอมูล
(6) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย
2.2 ทีมสนับสนุนเทคโนโลยี มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา ดูแล รักษาระบบเทคโนโลยีของ Call Center รวมทั้งคอมพิวเตอร อุปกรณ และ
ซอฟทแวรตางๆ ที่เกี่ยวของ
(2) ศึกษา เสนอแนะ หรือจัดหาเทคโนโลยี ซอฟทแวร และระบบงานตางๆ ของ
กรมสรรพากรมาใชสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
(3) รวบรวมและวิเคราะหปญ
 หาหรืออุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีของระบบ
Call Center เพื่อหาแนวทางแกไขและพัฒนาใหการใชงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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(4) บริการทางวิชาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีภายในหนวยงาน
(5) จัดทําและพัฒนา Website ของหนวยงานทั้งบนระบบ Internet และ Intranet ใหเปนไปอยาง
ตอเนื่องและทันสมัย
(6) ใหบริการตอบคําถาม ทางระบบ Web Chat
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย
3. สวนบริการขอมูล มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ใหบริการขอมูลสรรพากรตามแนวทางและมาตรฐานที่กําหนด
(2) ประมวลและตรวจสอบคําถาม-คําตอบจากการใหบริการ พรอมรวบรวมคําถามและคําตอบที่
ยังไมมีในระบบฐานขอมูล สงใหสวนพัฒนาฐานขอมูลและเทคโนโลยี
(3) รับเรื่องรองเรียนเจาหนาที่และแหลงภาษี
(4) พัฒนาและสนับสนุนเจาหนาที่บริการขอมูลใหมีความรู ความชํานาญทางภาษีสรรพากร
ทักษะการใหบริการ และอืน่ ๆ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย
เอกสารอางอิง : คําสั่งศูนยบริการขอมูลสรรพากร ที่ ศข.10/2549
เรื่อง โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ ตั้งแตวนั ที่ 24 กรกฎาคม 2549
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ระบบงาน

Call Center

ระบบ Call Center ในปจจุบนั หมายถึง ศูนยบริการขอมูลแกลูกคาที่มชี องทางการใหบริการดวยระบบ
โทรศัพท E-Mail Fax และ Internet โดยทํางานบนพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอรและโทรศัพทรวมทั้งระบบตอบ
รับโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) นอกจากนี้ระบบ Call Center ยังรวมถึงการบริหารจัดการฐานขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อ
ใชในงานใหบริการทันกับขอมูลขาวสารที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้น Call Center จึงเปนดาน
หนาหรือเปนเครื่องมือที่สาํ คัญในการบริหารความสัมพันธระหวางลูกคากับองคกร (Customer Relationship
Management: CRM)
สวนประกอบหลักของระบบ Call Center
1. ระบบตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ หรือ PABX (Private Automatic Branch Exchange )
เปนระบบที่มคี วามสามารถในการโทรเรียกติดตอกันภายในตูสาขาดวยกันเอง โดยไมตองผาน
ชุมสายโทรศัพท อยางกรณี RD Call Center: 02-272-8000 ใหบริการ 120 คูสาย (เรียกวา Pilot Number) เมื่อลูกคา
กดเลขหมาย 02-272-8000 ระบบจะ Link 120 หมายเลขโดยอัตโนมัติ คูสายใดวางก็จะโอนเขาคูสายนั้น ทําใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และงายตอการจดจําหมายเลข คุณสมบัติทางดานเทคนิคของ PABX ยังมีอีก
หลากหลายขึน้ อยูกับโปรแกรมและฟงกชั่นพิเศษทีจ่ ะเพิ่มเติมเขาไป
2. ระบบกระจายสายการเรียกเขา หรือ ACD (Automatic Call Distribution)
เปนระบบการจัดการและบริหารงานกับระบบโทรศัพท เพื่อใหเหมาะสมกับเจาหนาทีร่ ับสาย (Agent)
ดวยการกระจายสายและจัดสรรสายของผูที่โทรเขามาไปยังเจาหนาทีร่ ับสายโดยอัตโนมัติ ทําให Agent รับสายใน
ปริมาณเฉลี่ยเทาๆ กันหรือใกลเคียงกัน
การทํางานของระบบ ACD
- จัดคิวผูที่โทรเขารอสายอยูในคิว ทันทีทสี่ ายของ Agent คนใดวาง ระบบจะโอนสายนั้นไปให
Agent คนที่วางทันที โดยผูทโี่ ทรเขามากอนจะไดรับบริการกอนเสมอ (First Come-First Serve)
- มีระบบบันทึกเวลาเริ่มทํางาน เวลาพัก และเวลาสิ้นสุดการทํางาน
- สามารถเก็บสถิติและรายงานผลตางๆ เชน ปริมาณสายเรียกเขา (Incoming Call) เวลาและ
ปริมาณสายทีร่ ออยูในคิว (Call Waiting) ปริมาณสายที่วางไปกอน (abandoned Call) จํานวนสายที่รบั ได
(Answered Call) ระยะเวลาการใหบริการ (Talk Time) เปนตน
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3. ระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ หรือ IVR (Interactive Voice Response)
เปนระบบการใหบริการดวยขอมูลเสียงตามที่บันทึกไวเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการที่
โทรเขามา โดยมีเสียงแนะนํา Menu ตางๆ ใหผูใชบริการเลือกกดไดทันทีและสามารถรับทราบขอมูลหรือทํา
รายการที่ตองการจากระบบไดเอง เปนการลดภาระงานของ Agent ในการตอบคําถามเดิมซ้ําๆ ลดจํานวนของผูที่
โทรเขามาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ เชน
กด 1 ฟงขอมูลจากระบบอัตโนมัติ
กด 2 รับขอมูลจากเครื่องโทรสาร
กด 3 ขาวประชาสัมพันธ
กด 4 ติดตอเจาหนาที่
ประโยชนของ IVR ในระบบ Call Center
1. เพื่อตอบคําถามซ้ําๆ เปนการลดปริมาณผูใชบริการที่ตองการติดตอพูดคุยกับ Agent
2. เพื่อใหรายละเอียดขอมูลและประชาสัมพันธ สิทธิอันพึงมี-พึงไดของผูใชบริการ โดย
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณใหเกิดความเหมาะสม ทันเหตุการณ
3. เพื่อใหบริการลูกคาไดตลอด 24 ชั่วโมง
4. เพื่อใหผูใชบริการสามารถติดตอเลือกทํารายการตางๆ ไดมากขึ้น
5. เพื่อใหผูใชบริการไดรับบริการที่ประทับใจดวยความรวดเร็ว
4. ระบบการทํางานรวมกันระหวางโทรศัพทกับเครือขายคอมพิวเตอร หรือ CTI (Computer Telephony
Integration)
CTI เปนระบบการทํางานรวมกันระหวางอุปกรณระบบโทรศัพทเชื่อมโยงเขากับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรใหทํางานสัมพันธกัน โดยทําการสื่อสารขอมูลผานสายโทรศัพทและระบบ IVR
CTI จะชวยใหเจาหนาที่รับสาย (Agent) ทราบหมายเลขโทรศัพท ชื่อ ขอมูลพื้นฐานของผูโทรเขามา
ประวัติการใชบริการที่ผานมาและรายการที่ผูโทรเลือก กอนที่จะรับสาย
การทํางานของ CTI
- Screen Pop-Up (ระบบการเชื่อมขอมูลจากระบบโทรศัพทไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร) เมื่อผูใชบริการ
โทรเขามาที่ Call Center และเลือกเมนูตามที่ IVR แนะนําระบบ CTI จะเขาไปคนหาและตรวจสอบกับขอมูลที่
บันทึกไวใน Database และนําขอมูลของผูใชบริการไปแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอรของ Agent ทันที
- Agent / Supervisor Real Time Monitoring (ระบบการตรวจสอบการทํางานของ Agent) เปนกลไกใน
การติดตามผลการทํางานของ Agent โดยระบบจะกําหนดเวลาการทํางานแตละอยางไว เชน กําหนดให Agent
ตอบคําถามกลับภายใน 3 ชั่วโมง ถาเกินเวลาที่กําหนด ระบบจะเตือนผานทางหนาจอให Agent ติดตอกลับไป
หาก Agent ไมตอบกลับ ระบบจะเตือนไปยังหัวหนาผูควบคุมเพื่อตรวจสอบและประเมินการทํางานของ Agent
RD Call Center
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5. Application Software และ Knowledge Management
ระบบ CRM (Customer Relationship Management)
ในระบบ Call Center จะมีระบบที่เปนสาระสําคัญตอการปฏิบัติงานบนหนาจอคอมพิวเตอรสําหรับ
Agent ในเรื่องของระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งหมายถึงการบริหารความสัมพันธ
ระหวางองคกรกับลูกคาหรือผูใชบริการ โดยระบบจะปรากฏหนาจอที่แสดงถึงขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับประวัติ
ของผูใชบริการ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวผูเสียภาษี ที่อยู พรอมดวยประวัตกิ ารโทรเขา
มาใชบริการสอบถามขอมูลที่ Call Center รวมทั้งการบันทึกคําถาม-คําตอบและรายละเอียดการใหบริการของ
Agent รายนั้นๆ ดวย
ฐานขอมูล Knowledge Base
เปนสวนทีจ่ ัดเก็บองคความรูต างๆ ที่จําเปนตอการใหบริการ ตามประเภทภาษี และงานบริการของ
กรมสรรพากร Knowledge Base ชวยทําให Agent คนหาขอมูลในการตอบคําถามไดรวดเร็ว และเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
6. เครื่องมืออุปกรณสําหรับ Call Center
เครื่องมืออุปกรณที่จําเปนในระบบ Call Center ที่ทันสมัย สําหรับเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent)
ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรพรอม Application ตางๆ เชน หนาจอ CRM สําหรับบันทึกใบงานและหนาจอ
KB สําหรับคนหาขอมูลคําถาม-คําตอบ เครื่องรับโทรศัพทพรอมอุปกรณชุดหูฟง (Headset) เพื่อชวยลดความ
เมื่อยลาและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่รับสายที่ตองใชโทรศัพทตอเนื่องกันเปนเวลานาน
7. คําศัพทที่นาสนใจ
Agent หรือ เจาหนาที่บริการขอมูล:- เจาหนาที่รับสายโทรศัพท เปนผูใหบริการขอมูลสรรพากรดวยระบบ Call
Center ที่สําคัญจะตองมีคุณสมบัติในเรื่อง Service Mind & Willingness โดยเฉพาะทัศนคติที่เปนดานบวกตองาน
บริการ
Supervisor หรือ หัวหนาทีมบริการขอมูล:- เจาหนาที่ ผูท ําหนาที่กํากับดูแลและใหคําปรึกษาชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ Agent รวมทั้งการติดตามประเมินผลคุณภาพการใหบริการและคุณภาพของคําถาม-คําตอบ
ตลอดจนการอางอิงแหลงขอมูลที่ใชคนหา
KB (Knowledge Base):- เปนระบบฐานขอมูลที่มีความสําคัญมาก จัดทําขึ้นในลักษณะคําถาม- คําตอบและ
หลักเกณฑพนื้ ฐานเกีย่ วกับขอกฎหมาย โดยแยกเปนหมวดหมูตามประเภทภาษีและการใหบริการชองทางตางๆ
ของกรมสรรพากร เชน การยื่นแบบฯ การขอคืนภาษี การอบรม/สัมมนาภาษี ฯลฯ สําหรับให Agent ใชคนหาได

RD Call Center

8

งาย สะดวก เพื่อตอบคําถามไดภายในเวลาอันรวดเร็วและเปนมาตรฐานเดียวกัน สรางใหเกิดความเชื่อมั่นแก
ผูใชบริการในระบบการใหบริการผานทางโทรศัพท ซึ่งจําเปนอยางยิ่งตอการใหบริการที่จะตองมีการ Update
และพัฒนาฐานขอมูลใหมีความถูกตองอยูเ สมอ
QA (Quality Assurance):- เปนการประกันคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่บริการขอมูลในเรื่องของทักษะ
การใหบริการทางโทรศัพทโดยการ Monitoring สายสนทนาระหวางเจาหนาทีก่ ับผูใชบริการตั้งแตตนจนจบการ
สนทนา ในเรือ่ งของทักษะการสื่อสาร การใชคําพูดสุภาพ เหมาะสม น้าํ เสียงเต็มใจใหบริการ ความกระตือรือรน
ในการใหบริการ ความถูกตองของขอมูล เปนตน
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หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent)
เจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหบริการตอบคําถามทางโทรศัพทดวย
ระบบ Call Center อยางสมบูรณแบบ ผานหนาจอ CRM ดวยการใช Application ตางๆ ซึ่งจะตองคํานึงถึงคุณภาพ
การใหบริการและความรับผิดชอบในหนาที่งานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและวัฒนธรรม
การทํางานของ Call Center ในเรื่องตอไปนี้
1. การใหบริการตอบคําถามทางโทรศัพทดวยระบบ Call Center เจาหนาที่บริการขอมูล (Agent)
ทุกคนตองใหบริการดวยทักษะการใหบริการตามมาตรฐานที่ไดรับการอบรม ไดแก
- การเปด-ปด Call รวมทั้งการพูดสนทนากับผูใชบริการ เปนไปตาม Script ที่กําหนด
- ใหรายงานตัว ชื่อของเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ผูรับสาย เพื่อแสดงถึงความจริงใจใน
ใหบริการอยางเปดเผย
- เจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) จะตองมุง มั่นใหบริการดวย Service Mind and Willingness
(เต็มที-่ เต็มใจใหบริการ)
2. เวลาปฏิบัติงาน เปนเรื่องที่สําคัญ เจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ทุกคนจะตองตระหนักและ
รับผิดชอบในเรื่องการ Log in -Log off, การกด Work, Available, Unavailable, รวมทั้งปริมาณสายที่รับไดและ
คุณภาพของการรับสายโดยเฉพาะเรื่องเวลาปฏิบัติงานตองเปนไปตามตารางเวลาที่จดั ใหเจาหนาทีบ่ ริการขอมูล
(Agent) แตละคน/แตละทีม รับผิดชอบซึ่งจะสอดคลองกับปริมาณสายเรียกเขาในทุกชวงเวลา
2.1 การกด Work กรณีเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) มีกิจกรรมที่เกีย่ วของกับงานใหบริการใน
ระหวางเวลาปฏิบัติงาน เชน การบันทึกใบงาน การคนหาขอมูลจากแหลงความรูตางๆ การขอคําปรึกษา เปนตน
ใหเจาหนาที่ กด Work บนหนาจอ CRM
2.2 การกด Unavailable กรณีเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) มีกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับงาน
ใหบริการในระหวางเวลาปฏิบัติงานใหเจาหนาที่กด Unavailable บนหนาจอ CRM แลวเลือก (Drop Down)
รายการตางๆ ตามภารกิจในแตละชวงเวลา
- Break : พักระหวางปฏิบัติงาน ไดแก พักตามตารางปฏิบัติงาน พักเขาหองน้ํา เปนตน
- Lunch : พักรับประทานอาหารกลางวัน
- Meeting : ประชุม มีการเรียกประชุมในชวงเวลาปฏิบัติงาน
- Training : เขารับการอบรม / อบรมกลุมยอยซึ่งคาบเกี่ยวกับชั่วโมงทํางาน
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3. การบันทึก “ประวัติฐานขอมูลรายตัว” การรับสายทุกสายจะตองสอบถามขอมูลเบื้องตนของผูที่
โทรเขามาใชบริการใหมีความสมบูรณตามรายการบนหนาจอ CRM เพื่อใหเกิดการสื่อสารไดอยางรวดเร็วในการ
ใหบริการครั้งตอไป
4. การบันทึก “คําถาม-คําตอบ” ในแตละสายที่เจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent) ตอบรับทางโทรศัพท
จะตองบันทึกใหสมบูรณ เพือ่ ให “ประวัติขอมูลการตอบรายตัว” มีความตอเนื่องอยางถูกตอง สงผลใหเจาหนาที่
บริการขอมูล (Agent) ที่รับสายรายนีใ้ นคราวตอไป สามารถสื่อสารทําความเขาใจไดงา ย รวดเร็วและกอใหเกิด
ความประทับใจแกผูใชบริการในความใสใจที่ไดรับจาก RD Call Center
5. ในชวงฤดูการยื่นแบบฯ จะตองเพิ่มความใสใจและทุมเทมากกวาปกติ ดวยความตั้งใจและเต็ม
ใจในการจัดการสายที่ (Call Queue) เปนจํานวนมาก
6. ใหสง “คําถาม-คําตอบ” ที่ไมมีในฐานขอมูล (KB: Knowledge Base) หรือมีแตไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณ ใหทีมพัฒนาฐานขอมูล ดําเนินการปรับปรุง แกไข เพิม่ เติมใหสมบูรณ นําเขาสูระบบฐานขอมูล
KB ตอไป
7. ใหมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและคุณภาพการตอบคําถามใหดียิ่งขึน้ กรณีเจาหนาที่บริการ
ขอมูล (Agent) รายใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยมาตรฐานตามรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน
8. ใหมีความใสใจและตั้งใจเรียนรูในการไดรับการอบรมหลักสูตรตางๆ ทั้งจากการบรรยายโดย
หนวยงานภายนอกและภายใน ศูนยบริการขอมูลสรรพากรเอง เพื่อเตรียมความพรอมรองรับชวงฤดูการภาษีตางๆ
และเพิ่มพูนความรูแกตนเอง ใหสามารถตอบคําถามไดอยางเขาใจและมั่นใจมากขึ้นเพื่อใหได “คุณภาพของ
คําตอบ” ที่ถูกตอง
9. ใหการปฏิบตั ิงานเปนไปตามนโยบายการทํางาน แนวทางการปฏิบัติงานและเรื่องตางๆ ที่
รับทราบจากการประชุมหัวหนาทีมบริการขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน
เอกสารอางอิง: คําสั่งศูนยบริการขอมูลสรรพากรที่ ศข. 11/2550 วันที่ 16 ตุลาคม 2550
เรื่อง หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่บริการขอมูล
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หนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาทีมบริการขอมูล (Supervisor)
หัวหนาทีมบริการขอมูล (Supervisor) มีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริการขอมูล
(Agent) ในการใหบริการตอบคําถามทางโทรศัพทดวยระบบ Call Center ผานหนาจอ CRM ดวย License ของ
Supervisor ซึ่งจะมีหนาจอและ Application ตางๆ ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ Agent อยางสมบูรณ
แบบ และมีงานในหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่อง ตอไปนี้
1. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ที่อยูภายใตความรับผิดชอบ ผาน
หนาจอ CRM ดวย License ของ Supervisor
1.1 การใหความใสใจและใหความชวยเหลือแก Agent ในลักษณะเปนที่ปรึกษา (Consult)
รับสายโอน(Transfer) ประชุม 3 สาย (Meeting) หรือติดตอโอนสายให Contact Point
1.2 การเฝาระวังการทํางานของระบบ Call Center และแจงปญหาที่เกิดขึ้นผานระบบ e-Service
1.3 การเขาฟงการสนทนาตอบคําถามของ Agent ในลักษณะ Monitoring เพื่อใหคําแนะนําในการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการและคุณภาพของคําตอบ ในเรื่อง
(1) ทักษะการใหบริการ
(2) การรูจักการจับประเด็นคําถาม
(3) ความถูกตองของคําถาม-คําตอบ
(4) ความสามารถในการจบ Call
(5) การใช Knowledge Base ในการคนหาคําตอบ
1.4 การเขาชวยแกปญหาและจัดการสายที่ รอคิวอยูในระบบ (Call Queue) เปนจํานวนมากและรอนาน
1.5 การจัดการกับสายรองเรียนที่มากดวยอารมณและการตอวา-ดาทอตางๆ นาๆ ของผูเสียภาษี โดย
ชี้แจงทําความเขาใจใหเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ตระหนักถึงภาระหนาที่ของการใหบริการดวยระบบ Call
Center ซึ่งมีองคประกอบหลักที่สําคัญตามนโยบายและวัฒนธรรมการทํางานของ Call Center คือ ตองมี Service
Mind และมีความเต็มใจใหบริการ พรอมดวยความมุงมัน่ ทุมเทและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที-่
เต็มใจใหบริการ
2. การกํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent) ในเรื่องของเวลา
ปฏิบัติงาน ไดแก การ Log in-Log off การกด Work, Available, Unavailable, การปฏิบัติงานตามตารางเวลาฯ
ปริมาณสายทีร่ ับไดและคุณภาพการรับสาย ตามสถิติรายงานผลการปฏิบัติงาน
3. กํากับดูแลการใหบริการขอมูลใหเปนไปตามขอบเขตการใหบริการรวมทั้งหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติที่ประกาศใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติ
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4. การตรวจทานความถูกตอง “คําถาม-คําตอบ” ในแตละสายที่เจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ตอบ
รวมทั้งตรวจทานแหลงความรูที่เจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ใชเปนขอมูลในการใหบริการวามาจากแหลง
ไหน เชน Knowledge Base หรือเปนความรูใหม เปนตน โดยใหหวั หนาทีมบริการขอมูลตรวจกอนวาเปนแหลง
ความรูใหมจริงๆ กอนสงใหทีมพัฒนาฐานขอมูลนําเขาฐานขอมูล (Knowledge Base) หรืกรณีคําถามดังกลาวไมมี
ในฐานขอมูล หรือมีแตไมถกู ตองหรือไมสมบูรณ ใหตรวจคําถาม-คําตอบ ดังกลาว กอนสงใหทีมพัฒนา
ฐานขอมูลดําเนินการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมใหสมบูรณ นําเขาสูระบบฐานขอมูล (Knowledge Base) ตอไป
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent) ที่อยูในความรับผิดชอบ ตามรายงานที่
ทีมวางแผนและประเมินผล แจงใหทราบ เปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน เพื่อทําการ Coaching เจาหนาที่บริการ
ขอมูล (Agent) รายที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยมาตรฐาน
6. สื่อสารนโยบายการทํางาน แนวทางการปฏิบัติงานและเรื่องตางๆ ที่รับทราบจากการประชุมหัวหนา
ทีมบริการขอมูล ใหเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ทราบเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน
7. ใหความใสใจและตั้งใจเรียนรูในการไดรับการอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมรองรับชวง
ระยะเวลาการยื่นแบบประเภทภาษีตางๆ และเพิ่มพูนความรูแกตนเอง ใหสามารถเปนที่ปรึกษาแกเจาหนาที่
บริการขอมูล (Agent) และชวยแกปญหาไดทุกเมื่อ
8. ประสานและแสดงความคิดเห็นรวมกับทีมอบรมของศูนยบริการขอมูลกรมสรรพากร ในการสราง
หลักสูตร / เปนวิทยากร /ประเมินผล สําหรับการเรียนรูก ลุมยอย ไดแก Morning Brief, Work Shop, Training ดวย
รูปแบบและวิธีการตางๆ เปนตน
9. ใหความเห็นรวมกับทีมวางแผนและประเมินผล เรื่อง การจัดวางอัตรากําลังใหสอดคลองกับ
ตารางเวลาการปฏิบัติงานในแตละชวงเวลา (ชวงเวลาปกติ / ชวงฤดูการยื่นแบบฯ / ชวงที่มีการอบรม)
10. ใหความรวมมือและมีสว นรวมในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (QA: Quality Assurance)
11. ใหมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ การสรางแรงจูงใจ-การใหรางวัลผลตอบแทนการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบตางๆ (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน)
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารอางอิง: คําสั่งศูนยบริการขอมูลสรรพากร ที่ ศข.10/2550 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550
เรื่อง หนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาทีมบริการขอมูล
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของหัวหนาทีมบริการขอมูล (Supervisor)
1. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent) ที่อยูภายใตความ
รับผิดชอบผานหนาจอ CRM ดวย License ของ Supervisor
1.1 กํากับดูแลบนหนาจอ CRM
(1) หนาจอ Call Queue
- มีปริมาณ Call Queue มาก-นอย เพียงใด และรอเปนเวลานานหรือไม
- ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent) เรื่องของเวลาปฏิบัติงาน
ไดแก การ Log in - Log off การกด Work, Available, Unavailable, การปฏิบัติงานตามตารางเวลาฯ
(2) หนาจอแสดงการปฏิบตั ิงานของเจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent)
- ปริมาณสายที่รับไดของ Agent แตละคนในแตละวัน
- ระยะเวลาที่ใชไปในแตละ Call มีสายใดอยูระหวางใหบริการเกินกวา 5 นาที ยังไมสามารถ
จบ Call ได เกิดปญหาอะไรขึ้น ตองรีบเขาไปชวยเหลือจัดการดวยการเขาฟงการสนทนาทันที
- การกด Work เพื่อปฏิบัติงานในการใหบริการจัดการสายแตละ Call ใชระยะเวลานานเทาไร
ไดแก การคนหาคําตอบ การปรึกษาหัวหนาทีม การบันทึกใบงาน
- การกด Unavailable เกี่ยวกับ การพักเบรค การพักเที่ยง การอบรม การประชุม และอื่นๆ ที่ไม
เกี่ยวกับการตอบคําถาม ใชเวลาในแตละวันมากกวาปกติที่กําหนดไวหรือไม
(3) หนาจอ KB (Knowledge Base) ใชในการคนหาคําตอบ
- เมื่อปรากฏวา Agent คนหา “คําถาม-คําตอบ” ไมมีในฐานขอมูล (KB: Knowledge Base) หรือ
มีแตไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ใหแจงทีมพัฒนาฐานขอมูล ดําเนินการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมใหสมบูรณ นําเขา
สูระบบฐานขอมูล KB ตอไป
- เสนอแนะวิธีการในการคนหาใหงาย สะดวกและรวดเร็ว
- สะทอนปญหาและผลของการใช KB เปนเครื่องมือในการคนหาคําตอบ
1.2 การบันทึก “คําถาม-คําตอบ”
- ทําการตรวจทานความถูกตอง “คําถาม- คําตอบ” ในแตละ Call ที่เจาหนาที่บริการขอมูล
(Agent) ตอบ เพื่อใหเปนคําตอบที่ถูกตองและมีคุณภาพ
- หากคําตอบไมถูกตองและผิดในสวนที่เปนสาระสําคัญ จะตองใหเจาหนาที่บริการขอมูล
(Agent) โทรกลับไปบอกกลาวในสิ่งที่ถูกตอง ภายใน 3 วันทําการ
- คําตอบมีการอางอิงจากฐานขอมูลใด (Knowledge Base, Internet, Intranet, ฯลฯ)
- การบันทึก “คําถาม-คําตอบ” ในแตละ Call ที่ เจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ตอบรับทาง
โทรศัพท จะตองบันทึกใหสมบูรณ เพื่อใหประวัติขอมูลการตอบรายตัวมีความตอเนือ่ งอยางถูกตอง สงผลให
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Agent ที่รับสายรายนีใ้ นคราวตอไป สามารถสื่อสารทําความเขาใจไดงา ย รวดเร็วและกอใหเกิดความประทับใจ
แกผูใชบริการในความใสใจที่ไดรับจาก RD Call Center
1.3 การบันทึก “ประวัติฐานขอมูลเบื้องตนของผูถาม”
ตรวจการบันทึกใบงานของ Agent ในการรับสายทุก Call จะตองสอบถามขอมูลเบื้องตนของผู
ที่โทรเขามาใชบริการ เพื่อใหการบันทึกประวัติฐานขอมูลรายตัวมีความสมบูรณตามรายการบนหนาจอ CRM ให
เกิดการสื่อสารไดอยางรวดเร็วในการใหบริการในครั้งตอๆ ไป
1.4 การใหความชวยเหลือเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ในการหาคําตอบ กรณีเปนประเด็นปญหาที่
ยุงยากสลับซับซอนมากดวยขอเท็จจริงหรือเปนเรื่องเฉพาะเจาะจงหนวยงานเจาของเรื่อง ดวยการประสานและ
โอนสายให Contact Point ดําเนินการ
2. การประเมินผล
2.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ Agent ที่อยูในความรับผิดชอบ ตามรายงานที่ทีมวางแผนฯ แจงให
ทราบ เปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน เพือ่ ทําการ Coaching เจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent) รายที่มผี ลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยมาตรฐาน
2.2 พัฒนาคุณภาพการใหบริการตามผลการประเมินของทีม QA ดวยการรวมสรางแรงจูงใจ
กระตุนใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. การเฝาระวังความผิดปกติในเรื่องตอไปนี้ ใหแจงทีมสนับสนุนเทคโนโลยี เปนกรณีเรงดวน
3.1 ความผิดปกติของปริมาณสายเรียกเขาและ Call Queue ที่ปรากฏบนหนาจอ CRM ไมสัมพันธกับ
Wall Board หรือสังเกตไดวา มีสายเรียกเขานอยผิดปกติ
3.2 นาฬิกาที่ปรากฏในแตละอุปกรณไมตรงกัน บนหนาจอเครื่องรับโทรศัพท บนหนาจอคอมพิวเตอร
บนหนาจอ Wall Board และในระบบ IVR
4. การแจงปญหาการใชระบบ Call Center ผานระบบ e-Service เพื่อบริษัท ซีเมนส จํากัด จะได
กําหนดเจาภาพรับผิดชอบในการแกปญหา พรอมกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จ โดยเฉพาะกรณีเปน
ปญหาที่เกิดขึน้ ซ้ําแลวซ้ําอีก ใหรวบรวมปญหานําเสนอ เพื่อเรงรัดใหบริษัทฯ รับผิดชอบใหสามารถใชการได
เปนปกติ ภายในกําหนดระยะเวลาการรับประกันผลงานตามที่ระบุไวในสัญญาฯ
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ขอบเขตการตอบคําถามขอมูลสรรพากรของเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent)
และหัวหนาทีมบริการขอมูล (Supervisor)
1. หลักการ
การตอบคําถามเกี่ยวกับขอมูลสรรพากรจะมีความหลากหลาย อันเนื่องมาจากกรมสรรพากรมีการ
ใหบริการหลายรูปแบบ โดยเฉพาะภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) จะตอบคําถาม
ในระดับพื้นฐานและระดับปานกลาง ตามที่มีขอมูลอยูใน Knowledge Base กรณีไมมีขอมูลอยูใน Knowledge
Base และเปนคําถามในระดับคอนขางยากหรือยุงยากสลับซับซอน จะเปนหนาที่ของหัวหนาทีมบริการขอมูล
(Supervisor) และ Contact Point ของสํานักตางๆ ที่เปนหนวยงานเจาของเรื่อง ไดแก สํานักกฎหมาย สํานักบริหาร
การเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส สํานักมาตรฐานการจัดเก็บ สํานักบริหารกลาง เปนตน
2. ลักษณะของคําถาม
คําถามที่ผูรับบริการโทรเขามาสอบถาม แยกเปนกลุมใหญๆ ไดดังนี้
2.1 คําถามเกี่ยวกับการยื่นแบบฯ และขอคืนภาษี
2.2 คําถามเกี่ยวกับขอกฎหมาย
2.3 คําถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ไดแก ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพทของ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ การอบรมสัมมนาภาษีอากร ฯลฯ
3. ขอบเขตการตอบคําถาม
การตอบคําถามของศูนยบริการขอมูลสรรพากร (RD Call Center) หรืออีกนัยหนึ่ง “สรรพากร Call
Center: 02-272-8000” จะกําหนดขอบเขตการตอบ โดยพิจารณาตามฐานขอมูลที่ใชคนหา ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะ
ของคําถาม แยกไดดังนี้
3.1 คนหาคําตอบจาก Internet & Intranet
- กรณีเปนคําถามเกี่ยวกับการยื่นแบบฯ การขอคืนภาษี และอื่นๆ Agent สามารถตอบคําถามดวย
การอธิบายตามขอมูลที่ปรากฏบนหนาจอไปพรอมๆ กับผูใชบริการ
- แตหากติดขัดดวยเปนปญหาทางดานเทคนิค หรือเฉพาะเรื่องจริงๆ ให Agent โอนสายให
Supervisor และอยูในดุลพินจิ ของ Supervisor ในการโอนสายให Contact Point ซึ่งเปนหนวยงานเจาของเรื่อง
นั้นๆ เปนผูตอบ
3.2 คนหาคําตอบจากฐานขอมูล Knowledge Base กรณีเปนคําถามเกี่ยวกับขอกฎหมายทุกประเภทภาษี
- ในเบื้องตนให Agent ตอบคําถามเฉพาะที่คนหาไดจาก Knowledge Base
- กรณีคนหาคําตอบไมได ใหโอนสายให Supervisor เปนผูตอบ หาก Supervisor ไมสามารถ
ตอบได ใหโอนสายให Contact Point ที่เปนหนวยงานเจาของเรื่องเปนผูตอบและแจงกลับใหศูนยบริการขอมูล
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สรรพากร ทราบ เพื่อบันทึกเขาสูฐานขอมูลระบบ Knowledge Base ตอไป (อธิบายรายละเอียด “วิธีการตอบ
คําถาม” ตามขอ 4)
4. วิธีการตอบคําถาม
กรณีผูใชบริการสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับขอกฎหมายภาษีอากร ใหเจาหนาที่บริการขอมูลบันทึก
ประเด็ น คํ า ถามให ไ ด ใ จความพร อ มทวนประเด็ น คํ า ถามอีก ครั้ ง เพื่ อให ไ ด ขอ เท็จ จริงถูก ต อ งตรงกัน แล ว
ดําเนินการคนหาคําตอบโดยปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
4.1 กรณีมีขอมูลอยูใน Knowledge Base
เมื่อ Agent เขาใจประเด็นคําถาม ใหเจาหนาที่บริการขอมูลทําการคนหาคําตอบจาก Knowledge
Base หากมีขอมูลใน Knowledge Base ใหตอบคําถามโดยใชขอมูลจาก Knowledge Base
กรณีผูใชบริการตองการทราบเลขที่หนังสือตอบขอหารือของกรมสรรพากรในประเด็นดังกลาว
เพื่อใชอางอิง ใหยนื ยันคําตอบวาเปนขอมูลจากระบบ Knowledge Base ของกรมสรรพากร โดยไมตองคนหา
หนังสือตอบขอหารือเพื่อตอบกลับ
4.2 กรณีไมมีขอมูลอยูใน Knowledge Base
กรณีเจาหนาทีบ่ ริการขอมูลคนหาขอมูลจาก Knowledge Base แลว ไมพบขอมูลใน Knowledge
Base ใหปฏิบัติดังนี้
(1) กรณีพิจารณาแลวเห็นวาเปนคําถามที่ไมซับซอน สามารถคนหาคําตอบที่ชัดเจนไดจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ตอไปนี้ดว ยตนเองภายในระยะเวลาอันสั้น ใหดําเนินการคนหาและตอบใหผูใชบริการทราบ
- ประมวลรัษฎากร หรือคําอธิบายประมวลรัษฎากร
- เอกสารฝกอบรมหรือเอกสารเผยแพรตางๆ ของกรมสรรพากร หรือของศูนยบริการขอมูล
สรรพากร
- ขอมูลบนระบบ Intranet / Internet
- แหลงขอมูลอื่นที่เกีย่ วของ เชน คําพิพากษาฎีกา สรุปขอหารือจากหนังสือสรรพากรสาสน
ฯลฯ
(2) กรณีเปนคําถามที่ไมซับซอน แตเจาหนาที่บริการขอมูลไมสามารถหาคําตอบในขั้นสุดทาย
ได ใหสอบถามหัวหนาทีมฯ ดวยวิธีตอไปนี้ แลวตอบใหผูเสียภาษีทราบในทันที
- หารือสอบถามดวยวาจา (กรณีหัวหนาทีมฯ วางใหปรึกษา)
- ใชวิธีปรึกษา ผานระบบฯ (Consult) โดยผูใชบริการไมไดยิน
- ใชระบบโอนสาย (Transfer) ใหหัวหนาทีมฯ เปนผูตอบ
- ใชระบบพูดคุย 3 สาย (Meeting) ระหวาง Supervisor, Agent และผูใชบริการ เพื่อ Agent จะได
เกิดการเรียนรู วิธีการซักถามและคําตอบ จนกระทั่งวิธีจบ Call หรือรับคําถามไวและตอบกลับภายหลังอยางชาไม
เกิน 3 วันทําการ (นับแตวนั ถัดจากวันที่ไดรับคําถาม)
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(3) กรณีเปนคําถามในระดับคอนขางยากหรือยุงยากสลับซับซอน ใหโอนสายใหหวั หนาทีมฯ
เปนผูตอบ หรือในกรณีไมสามารถโอนสายใหหัวหนาทีมฯ ได เนื่องจากสายไมวาง ใหบันทึกประเด็นคําถามไว
เพื่อรอสอบถามหัวหนาทีมฯ แลวตอบกลับใหผูใชบริการทราบภายหลังอยางชาไมเกิน 3 วันทําการ หากหัวหนา
ทีมฯ ไมสามารถตอบได ใหโอนสายให Contact Point ที่เปนหนวยงานรับผิดชอบเปนผูตอบและแจงกลับให
ศูนยบริการขอมูลกรมสรรพากรทราบ เพื่อบันทึกเขาสูฐานขอมูลระบบ Knowledge Base ตอไป
(4) กรณีเปนคําถามเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซอน ใหเจาหนาที่บริการขอมูลตอบเฉพาะหลัก
พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องคาสิทธิ (Royalties) ดอกเบี้ย (Interest) และเงินปนผล (Dividends) เทาที่ปรากฏขอมูลใน
Knowledge Base สําหรับประเด็นคําถามอืน่ ๆ ใหโอนสายใหหัวหนาทีมฯ เปนผูตอบ หรือรับเรื่องไวเพื่อสอบถาม
หัวหนาทีมฯ แลวตอบกลับภายหลังอยางชาไมเกิน 3 วันทําการ หรืออยูในดุลพินิจของหัวหนาทีมฯ โอนสายให
Contact Point ของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูตอบ
ตัวอยาง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดวาจางบริษทั E ซึ่งจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศเบลเยี่ยม และไมมีสาขาในประเทศไทย ใหทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ทางเลือกที่ตั้งทาเรือน้ําลึกชายฝงทะเลภาคใต บริษัท E ไดสงเจาหนาที่เขามาปฏิบัติงานในประเทศไทยตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนสิงหาคม เมื่อ สศช. จายเงินใหบริษัท E ตองหักภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือไม
ขอพิจารณา กรณีตามตัวอยาง ตองพิจารณาวา บริษัท E มีสถานประกอบการถาวร ตามขอ 5 แหงความ
ตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับเบลเยีย่ ม เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนฯ หรือไมถือเปนคําถามเชิงลึก
เจาหนาที่บริการขอมูลไมสมควรตอบ
4.3 กรณีดังตอไปนี้ เจาหนาที่บริการขอมูลไมตองตอบคําถาม
(1) กรณีเปนคําถามที่มากดวยขอเท็จจริง หลากหลายประเด็น ยุงยากสลับซับซอนและตองพิจารณา
จากเอกสารหลักฐานประกอบ
ตัวอยาง
ผูสงออกตองการสงออกสินคาทางอากาศจะติดตอตัวแทนขนสงเพื่อใหติดตอบริษัทสายการบินที่จะ
ขนสงสินคาใหแกผูสงออก ในการชําระเงินคาขนสงสินคาใหแกบริษทั สายการบิน ตัวแทนขนสงจะชําระเงิน
ใหแก บริษัทสายการบินเดือนละ 2 งวด ของเดือนถัดไปการชําระเงินใหกับบริษัทสายการบิน ตัวแทนขนสงได
ทดรองจายแทน ผูสงออกกอนแลวจึงเรียกเก็บเงินจากผูสงออก เนื่องจากการใหเครดิตแกผูสงออกแตละรายไม
เทากันแตตองชําระเงินให แกบริษัทสายการบินตามเวลาที่กําหนด ตัวแทนขนสง ผูสงออก และบริษทั สายการบิน
มีหนาที่หกั และเสียภาษีเงินได ณ ที่จาย อยางไร
ขอพิจารณา กรณีตามตัวอยาง เปนคําถามที่มากดวยขอเท็จจริง ยุงยากสลับซับซอน และตองพิจารณา
ดวยเอกสารหลักฐานและขอเท็จจริง เจาหนาที่บริการขอมูลไมควรตอบ
(2) กรณีใหตีความตามบทบัญญัติของกฎหมาย
RD Call Center
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(3) กรณีใหขอเท็จจริงเปลี่ยนกลับไป-กลับมา เพื่อแสวงหาประโยชนจากชองโหวของกฎหมาย
(4) กรณี ผู ใ ช บ ริ ก ารอยู ร ะหว า งถู ก เจ า พนั ก งานประเมิ น ทํ า การตรวจสอบหรื อ อุ ท ธรณ ต อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ หรือฟองดําเนินคดีตอศาล
ตัวอยาง
บริษัท ถูกประเมินภาษี ป 2540 ไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแลว คณะ
กรรมการฯ เห็นชอบดวยกับการประเมิน ใหบริษัทชําระภาษีตามที่ถูกประเมิน บริษทั ยื่นอุทธรณตอ ศาล ศาลเห็น
วาการประเมินภาษีไมถูกตอง จึงใหยกเลิกการประเมินและใหเจาหนาที่กรมสรรพากร ประเมินภาษีใหมให
ถูกตองและคิดเงินเพิ่ม บริษทั จะขอลดเงินเพิ่มตามมาตรา 31 แหงประมวลรัษฎากร คําถาม คือ ใหเจาพนักงาน
ประเมินคิดเงินเพิ่มตั้งแตวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดไดหรือไม
ขอพิจารณา คําถามมีประเด็นที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริงจากคําพิพากษาของศาลและหนังสือ
แจงการประเมินของเจาพนักงานฯ จึงไมสมควรตอบ
(5) กรณีผูใชบริการมีหนังสือหารือไปยังสํานักงานสรรพากรภาค สํานักกฎหมาย หรือสํานัก
บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญแลว แตยังไมไดรับคําตอบ
(6) กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของหัวหนาทีมฯ เห็นวาไมสมควรตอบ
กรณีตาม (1) - (6) ใหเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) แนะนําใหผูใชบริการทําหนังสือหารือ
สํานักงานสรรพากรภาคหรือสํานักกฎหมาย (กรณีเปนผูป ระกอบการทั่วไปที่อยูใ นพื้นที่ความรับผิดชอบของภาค
นั้นๆ) หรือสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ (กรณีเปนผูประกอบการที่อยูในการกํากับดูแลของสํานักบริหาร
ภาษีขนาดใหญ) แลวแตกรณี
ตัวอยาง Script เพื่อใชในการปด Call กรณีประเด็นคําถามที่ เจาหนาที่บริการขอมูลไมตองตอบคําถาม
☺ ขออภัยคะ/ ครับ สรรพากร Call Center ใหบริการขอมูลเบื้องตนเทานั้น คําถามของทานไมมีใน
ฐานขอมูล กรุณาทําเปนหนังสือหารือสํานักกฎหมายหรือสํานักงานสรรพากรภาค (กรณีเปนผูประกอบการ
ทั่วไป) หรือสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ (กรณีผูประกอบการที่อยูใ นความดูแลของสํานักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ
☺ ขออภัยคะ /ครับ คําถามที่สอบถามมาเปนคําถามในเชิงลึก / สลับซับซอน ไมสามารถคนหาจาก
ฐานขอมูลได เพื่อประโยชนของทาน กรุณาทําขอหารือพรอมแนบรายละเอียดที่เกีย่ วของประกอบการพิจารณา
เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบตอบกลับเปนลายลักษณอกั ษร
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Transfer call Workflow
Call
Team X

Answer and
end call
Supervisor X

Team XX

Distributed by
Skill group

Team XXX
Expert
Team Y
Supervisor Y

Team YY
Team YYY
Call

IVR evaluated and
end call

Contact person
at RD
headquarters

Send the correct
answers to RD
call center to
update KB

Remark:1. X is team name and Skill group of
PIT, Tax return, Tax refund, Complain and
Other request.
2. Y is team name and Skill group of
CIT, WHT, DTA, VAT, SBT, Stamp,
Complain and Other request.

ระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ (Interactive Voice Response: IVR)
IVR คืออะไร
ระบบ IVR หรือ Interactive Voice Response หมายถึง ระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ เปน
ระบบที่ใหบริการโดยมีเสียงแนะนํา Menu ตางๆ ใหผูใชบริการสามารถกดหมายเลขบนแปนโทรศัพทเพื่อเลือกใช
บริการที่ตนเองตองการ หลังจากนั้นระบบจะทําการโอนสายหรือแจงขอมูลตางๆ ใหทราบตอไป
ทั้งนี้กรมสรรพากรไดจดั ทํา “คูมือการใชบริการศูนยบริการขอมูลสรรพากร” เพื่อประชาสัมพันธ
ใหกับผูเสียภาษีและประชาชนทั่วไปไดทราบถึงบริการของศูนยบริการขอมูลสรรพากร และขั้นตอนการใชบริการ
RD Call Center
IVR “สรรพากร Call Center”
รูปแบบการใหบริการของ สรรพากร Call Center ในระบบ IVR ที่ผูใชบริการสามารถสอบถาม
ขอมูลจากระบบ ไดแก การรับฟงขอมูลจากระบบอัตโนมัติ การรับขอมูลทางโทรสารโดยอัตโนมัติ และสอบถาม
ขอมูลจากเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ตามประเภทภาษีตางๆ
เมื่อผูใชบริการ ติดตอสรรพากร Call Center ดวยหมายเลขโทรศัพท 1161 จะไดรับฟงขอความ
ดังนี้ “สรรพากร Call Center สวัสดีคะ ขอตอนรับเขาสูบ ริการขอมูลสรรพากร...” จากนั้นผูเสียภาษีจะไดรับฟง
Menu ตางๆ ที่มีในระบบ ดังนี้
ขอความใน IVR
English
ฟงขอมูลจากระบบอัตโนมัติ
รับขอมูลทางเครื่องโทรสาร
ขาวประชาสัมพันธ
ติดตอเจาหนาที่

RD Call Center

เลือก
กด 9
กด 1
กด 2
กด 3
กด 4

การจัดการของระบบ
โอนสายไปยังเจาหนาที่ /ฟงขอความ
เลือกเมนู
เลือกเมนู
เลือกเมนู
เลือกเมนู
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หลังจากกด 1 ฟงขอมูลจากระบบอัตโนมัติ
ผูใชบริการจะไดรับฟงขอมูล ตอไปนี้
ขอความใน IVR
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป
การขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี
การยื่นแบบผานอินเทอรเน็ต
ติดตามผลการขอคืนภาษี

เลือก
กด 1
กด 2
กด 3
กด 4
กด 5
กด 6
กด 7
กด 8
กด 9

การจัดการของระบบ
เลือกเมนู
เลือกเมนู
เลือกเมนู
เลือกเมนู
เลือกเมนู
เลือกเมนู
เลือกเมนู
เลือกเมนู
เลือกเมนู

หลังจากกด 2 รับขอมูลทางเครื่องโทรสาร
ผูใชบริการทีต่ อ งการรับขอมูลทางโทรสาร จะตองใชเครื่องโทรสารติดตอ Call Center และจะไดรับขอมูล
ดังนี้
ขอความใน IVR
เลือก
การจัดการของระบบ
การขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีและการแกไข
เลือกเมนู
กด 1
การขอจดทะเบียน การแจงเปลี่ยนแปลงภาษีมูลคาเพิ่ม และ
เลือกเมนู
กด 2
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
การยื่นแบบและชําระภาษี
เลือกเมนู
กด 3
อัตราภาษีเงินได
เลือกเมนู
กด 4
คาปรับอาญา / เบี้ยปรับ / เงินเพิ่มภาษีอากร
เลือกเมนู
กด 5
การขอคืนภาษี
เลือกเมนู
กด 6
เกร็ดความรู
เลือกเมนู
กด 7
กฎหมายออกใหม
เลือกเมนู
กด 8
สถานที่ตั้ง / หมายเลขโทรศัพท /สํานักงานบริการภาษีใน
เลือกเมนู
กด 9
กรุงเทพมหานคร
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หลังจากกด 3 ขาวประชาสัมพันธ
ขอมูลใหบริการในขาวประชาสัมพันธจะทําการปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง เพื่อใหทนั ตอสถานการณ และ
บริการของกรมสรรพากร
ขอความใน IVR
เลือก
ขาวกรมสรรพากร
กด 1
กฎหมายออกใหม
กด 2
ขาวประชาสัมพันธเปลี่ยนแปลงตามกําหนดเวลาการยืน่ แบบ..
กด 3
หลังจากกด 4 ติดตอเจาหนาที่
ผูรับบริการจะไดรับฟงขอความ ดังตอไปนี้ “สรรพากร Call Center ใหบริการขอมูลสรรพากรเบื้องตน
จากฐานขอมูลของกรมสรรพากร เพื่อประโยชนของทานในการนําไปใชอางอิง กรุณาหารือเปนลายลักษณอักษร”
และเลือกเมนูที่ตองการใชบริการ ดังนี้
ขอความใน IVR
เลือก
การจัดการของระบบ
สอบถามกฎหมายภาษี
เลือกเมนู
กด 1
สอบถามการยื่นแบบ
เลือกเมนู
กด 2
สอบถามการขอคืนภาษี
เลือกเมนู
กด 3
สอบถามการขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี
โอนสายไปยังทีมที่รับผิดชอบ
กด 4
สอบถามสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท
โอนสายไปยังทีมที่รับผิดชอบ
กด 5
สอบถามการจัดสัมมนาภาษี
โอนสายไปยังทีมที่รับผิดชอบ
กด 6
รองเรียน
โอนสายไปยังทีมที่รับผิดชอบ
กด 7
การรับเรื่องรองเรียน
หากผูใชบริการตองการรองเรียน ซึ่งสามารถรองเรียนแหลงภาษี หรือรองเรียนเจาหนาที่ ผูใชบริการ
จะตองแจงเรื่องที่จะรองเรียน รายละเอียดของทั้งผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนแกเจาหนาที่อยางละเอียด เจาหนาที่
จะตองทําการบันทึกใบรับเรือ่ งรองเรียนเพือ่ สงใหหวั หนาทีมบริการขอมูล (Supervisor) และผูอํานวยการ
ศูนยบริการขอมูลกรมสรรพากร พิจารณาใหความเห็น เพือ่ สงดําเนินการตามลําดับขั้นตอนตอไป
หมายเหตุ เจาหนาที่ทุกคนควรกดเขาไปฟง IVR เพื่อใหเขาใจการใหบริการที่มีอยูในระบบ IVR และการติดตอ
ของผูใชบริการซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เกิดขึ้น โดยการกดหมายเลข 8000 จากเครื่องโทรศัพท
ของเจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent) เอง
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Flow ระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ (Interactive Voice Response: IVR)
โอนสายไปยังเจาหนาที่

กด 9 English
กด 1 ฟงขอมูลอัตโนมัติ

กด 1

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

เลือกเมนู

กด 2

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

เลือกเมนู

กด 3

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

เลือกเมนู

กด 4

ภาษีมูลคาเพิ่ม

เลือกเมนู

กด 5

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เลือกเมนู

กด 6

อากรแสตมป

เลือกเมนู

กด 7

การขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี

เลือกเมนู

กด 8

การยื่นแบบผานอินเทอรเน็ต

เลือกเมนู

กด 9

ติดตามผลการขอคืนภาษี

เลือกเมนู

กด 2
รับขอมูลทางเครื่องโทรสาร

กด 3
ขาวประชาสัมพันธ

กด 4
ติดตอเจาหนาที่

กด 1

การขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีและการแกไข

เลือกเมนู

กด 2

การขอจดทะเบียน การแจงเปลี่ยนแปลงภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะ

เลือกเมนู

กด 3

การยื่นแบบและชําระภาษี

เลือกเมนู

กด 4

อัตราภาษีเงินได

เลือกเมนู

กด 5

คาปรับอาญา / เบี้ยปรับ / เงินเพิ่มภาษีอากร

เลือกเมนู

กด 6

การขอคืนภาษี

เลือกเมนู

กด 7

เกร็ดความรู

เลือกเมนู

กด 8

กฎหมายออกใหม

เลือกเมนู

กด 9

สถานที่ตั้ง / หมายเลขโทรศัพท / สํานักงานบริการภาษีใน
กรุงเทพมหานคร

กด 1

ขาวกรมสรรพากร

กด 2

กฎหมายออกใหม

กด 3

ขาวประชาสัมพันธเปลี่ยนแปลงตามกําหนดเวลาการยื่นแบบ

เลือกเมนู

กด 1

สอบถามกฎหมายภาษี

เลือกเมนู

กด 2

สอบถามการยื่นแบบ

เลือกเมนู

กด 3

สอบถามการขอคืนภาษี

เลือกเมนู

กด 4

สอบถามการขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี

โอนสายไปยังทีมที่รับผิดชอบ

กด 5

สอบถามสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท

โอนสายไปยังทีมที่รับผิดชอบ

กด 6

สอบถามการจัดสัมมนาภาษี

โอนสายไปยังทีมที่รับผิดชอบ

กด 7

รองเรียน

โอนสายไปยังทีมที่รับผิดชอบ
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Customer

Flow Chart เรื่องรองเรียน - RD Call Center
Process

ผูรับบริการ
เลือก ติดตอ
เจาหนาที่ กด 7
ระบบ IVR

Case Owner
(หนวยงานผูรับผิดชอบดูแล Case)

Agent
หนาจอใบงานรองเรียน
สอบถามรายละเอียด
ขอมูลผูรองเรียน
- ชื่อ-สกุล ,TIN/PIN
- ที่อยู,โทรศัพท
- อาชีพ/ประกอบกิจการ

DBMS
RD
CRM
Screen

เลือกประเภท”รองเรียน”
กรณีไมมีหัวขอใน
Drop-Down ใหเลือก “อื่นๆ”
สอบถามรายละเอียด
ขอมูลรองเรียน / ผูถูกรองเรียน
- ชื่อ-สกุล , TIN/PIN
- ที่อยู,โทรศัพท
- อาชีพ/ประกอบกิจการ
- รายละเอียดเรื่องที่รองเรียน
- สิ่งที่ตองการใหดําเนินการ

CRM
Screen

CRM
Screen

Supervisor
พิจารณาเสนอ ผอ.ศข.

CRM
Screen
เสนอยุติ/สงบก../อืน่ ๆ

คนหาขอมูลเพิ่มเติม
ผอ.ศข.

พิจารณา
ไมชัดเจน
ยุติเรื่องรองเรียน

CRM
Screen
ขอมูลผูถูกรองเรียนมีความชัดเจน
สงเรื่องให บก.

สํานักบริหารกลาง
รวบรวมเรื่องรองเรียน
จากหนวยงานตางๆ
ทุกชองทาง(Tel,Fax,email,
หนังสือ,บัตรสนเทห)
เรื่องที่มีมูล

พิจารณา เรื่องที่ไมมีมูล
เสนออธิบดี

เสนอใหหนวยงานที่
เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน
นั้นๆ ดําเนินการ

เสนออธิบดี
ยุติเรื่อง

Workflow ใบงานเรื่องรองเรียน
สง บก. (โดย จนท.
ศข. Export File
รายงานสง
กรมสรรพากร)

เสนอ ผอ.ศข.อีกครั้งพรอม
ความเห็นและขอมูลใหม
Review ใหความเห็น แลวเสนอ

เปดใบงานสง
Agent

Supervisor

ผอ.ศข.

สงกลับ Supervisor พรอม
ความเห็นเพื่อใหแกไขหรือให
พิจารณาใหมหรือหาขอมูลเพิ่ม

ยุติเรื่อง

อื่น ๆ
พรอมปดใบงาน

สามารถให
ความเห็น
เพิ่มเติมได

ใบงานรับเรื่องรองเรียน

RD Call Center
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การใชงาน Hard phone
โทรศัพทที่ใชในระบบ Call Center สําหรับเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent)
1. หูฟง / Headset
2. จอแสดงผล
3. ปุมฟงกชั่น

4. ไมโครโฟน
5. สัญญาณไฟ LED
6. แผงปุมกด
7. ปุมยืนยันการเลือกฟงกชั่น
8. ปุมตั้งคาใชงาน
9. ลําโพง

การใชงานเครื่องโทรศัพท
- อยาใชเครื่องโทรศัพทในสภาวะแวดลอมที่เสี่ยงตอการระเบิด
- ใชเฉพาะอุปกรณเสริมของซีเมนสเทานั้น
- การใชอุปกรณเสริมอื่นอาจจะมีผลตอการรับประกันของผลิตภัณฑ
หามเปดเครื่องโทรศัพทรวมทั้งแผงปุมกด ถามีปญหาการใชงาน กรุณาติดตอศูนยบริการโดยดวน
โทร 02-715 -5050 (จันทรถึงศุกร 8.00 – 17.00 เวนวันหยุดราชการ)
RD Call Center
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อุปกรณหูฟงของโทรศัพทประกอบดวยแมเหล็ก จึงควรหลีกเลี่ยงวัสดุหรือชิ้นสวนโลหะขนาดเล็กทีอ่ าจ
ติดกับอุปกรณหูฟง อาจจะกอใหเกิดปญหาการใชงานขึน้ รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลวตาง ๆ โดยตรง
สูอุปกรณหูฟง

คุณสมบัติและความสามารถเบื้องตนของเครื่อง
ปุมฟงกชัน
ลําโพงเสียง 2 ทิศทาง
จอแสดงผลเรืองแสง
ชุดหูฟงเชื่อมตอดวย
ชุดเชื่อมตอ
ผาน adaptor
การเชื่อมตอผาน USB
การเชื่อมตออุปกรณเพิ่มเติม
แผงโทรศัพทเพิ่มเติม

19
มี
มี

ฟงกชั่น

ได
ได
ได
ได
เพิ่มได 2 แผง

สามารถหาคูมือการใชงานเพิม่ เติมไดที่
- ไดจาก http://www.siemens.com/hipath ที่ “ Downloads หรือ User guide
อุปกรณเสริมที่ใชสําหรับเครื่องโทรศัพท OptiPoint 500 advance
- อุปกรณเสริม : Key modules , Adaptor และอุปกรณตอ พวงตางๆ สามารถศึกษาไดจากคูมือการใช
OptiPoint 500 advance

RD Call Center
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การเขาใชงานระบบ iPhone (Intelligence Phone)
1. Log on
การเขาใชงานระบบ ใหคลิกที่

จากนั้นจะปรากฏหนาจอดังภาพ

Log on screen

ปอน Username และ Password กด Enter หรือ คลิกทีป่ ุม Log in

หากสามารถติดตอกับระบบได จะปรากฏเลข 0 ตรงดานลางของหนาจอ (Task bar)
สถานะแรกทีป่ รากฏภายหลังจากที่ได log on เรียบรอยแลว คือ สถานะ “ไมพรอมรับสาย”

2. การกําหนดสถานะ

- พรอมรับสาย ใหคลิกที่ปุม “พรอมรับสาย” เพื่อกําหนดสถานะพรอมรับสาย

- ไมพรอมรับสาย ใหคลิกที่ปุม “ไมพรอมรับสาย” เพื่อกําหนดสถานะไมพรอมรับสาย

RD Call Center
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- ทํางาน ใหคลิกที่ปุม “ทํางาน” เพื่อแจงใหระบบทราบวา กําลังทํางานอื่นอยู ไมพรอมรับสาย เชน
หลังจากรับสายลูกคาเสร็จแลวตองการจะบันทึกขอมูลใบงาน (Request)

- โทรออก ใหคลิกที่ปุม “โทรออก” จะปรากฏหนาจอ “หนาหมุนโทรศัพท” เพื่อปอนเบอรโทรศัพทที่
ตองการโทรออก

- ปอนเบอรโทรศัพทแลว ใหคลิกที่ปุม “โทร”

RD Call Center
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3. การใชสาย

- รับสาย ใหคลิกที่ปุม “รับสาย” เพื่อรับสายที่โทรเขามา

- วางสาย ใหคลิกที่ปุม “วางสาย” เพื่อวางสาย

- พักสาย ใหคลิกที่ปุม “พักสาย” เพื่อพักสายลูกคาที่กําลังสนทนาอยู โดยลูกคาจะไดยินเสียงดนตรีใน
ระหวางการรอสายอยู

RD Call Center
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- ปรึกษา ใหคลิกที่ปุม “ปรึกษา” จะปรากฏหนาจอ “หนาหมุนโทรศัพท”

- ปอนเบอรโทรศัพทที่ตองการโทรปรึกษา แลว คลิกที่ปุม “โทร”

- ประชุมสาย ใหคลิกที่ปุม “ประชุม 3 สาย”

- โอนสาย ใหคลิกที่ปุม “โอนสาย”
* ตองการโอนสาย ประชุมสาย จะตองคลิกที่ปุม “ปรึกษา” กอนเสมอ
RD Call Center
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- สํารวจความพึงพอใจ ใหคลิกที่ปุม “โอนสายลูกคาไปสํารวจความพึงพอใจ”

4. การปดหนาจอเมนูโทรศัพท

- ใหคลิกที่ปุม

เพื่อปดหนาจอ

5. Log off

- การ Log off จากระบบ ใหคลิกขวาที่
ออกจากโทรศัพท

RD Call Center

จะปรากฏเมนู และใหคลิกเลือก “ออก” เพือ่ Log off
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ปุม “ไมพรอมรับสาย”
ใชกําหนดสถานะเมื่อ
จนท.ไมพรอมรับสาย

ปุม “ทํางาน” ใชกําหนด
สถานะเมื่อจนท.ตองการ
ทํางานอื่น

ปุม “โทรออก” ใชเพื่อ
โทรออก

ปุม “วางสาย” ใชวางสาย
ที่กําลังสนทนาอยู

ปุม “ปรึกษา” ใชโทร
ออกไปยังจนท.ทานอื่น
กรณีที่มีสายลูกคาอยูดวย

ปุม “ประชุม 3 สาย” ใช
ประชุมสามสาย

ปุม “ปดหนาจอ” ใชปด
หนาจอของ iPhone

ปุม “พรอมรับสาย” ใช
กําหนดสถานะเมื่อจนท.
พรอมรับสาย

ปุม “สํารวจความพึง
พอใจ” ใชสงสายไปยัง
สํารวจความพึงพอใจ
ชองแสดงสถานะปจจุบัน

ปุม “รับสาย” ใชคลิก
รับสาย

RD Call Center

ปุม “พักสาย” ใชพักสาย
ที่กําลังสนทนาอยู

แสดงขอมูลตางๆ ที่สงเขามา
เชน เบอรโทรศัพทที่กําลังโทร
เขามา เปนตน

ปุม “โอนสาย” คลิกเพื่อ
โอนสายลูกคาไปยังจนท.
ทานอื่น
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การใชงานระบบ CRM และระบบฐานขอมูล (Knowledge Base)
การเขาใชงานระบบ ใหคลิกที่

จากนั้นจะปรากฏหนาจอดังภาพ

Logon screen
>> ปอน User name และ Password กด Enter หรือ คลิกที่ปุม “Log in”

หากสามารถติดตอกับระบบ iPhone ได จะปรากฏเลข 0 ตรงดานลางของหนาจอ (Task bar) และ
ในสวนของระบบ CRM จะแสดงหนาจอหลักดังภาพ

Main screen
แสดงหนาจอหลัก พรอมแจงขาวแกทีมงาน กรมสรรพากร Call Center ไดทราบ
RD Call Center
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หนาจอ CRM สําหรับเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ใชปฏิบัติงาน
1.รายละเอียดของ

2.ประวัติการใช

ผูใชบริการ

บริการ/สิ่งที่ควร
ถามและตอบ

3.บันทึกคําถาม

4.สําหรับคนหาขอมูล

คําตอบของ
ผูใชบริการ

จากแหลงความรู
ของ Call Center

5.สวนสรุปงาน
ของเจาหนาที่

หนาจอหลักประกอบดวย 5 สวนหลัก ดังภาพ
การทํางานของ iPhone และ ระบบ CRM จะสัมพันธกัน

ปกติแลว iPhone จะซอนหนาจอไวที่ Task bar (จะเห็นเฉพาะ

เทานั้น) หากตองการใหแสดง

เครื่องมือของ iPhone ใหดับเบิลคลิกที่
ดังภาพ หรือ จะคลิกขวาที่
แลวเลือก “แสดงหนาจอ
โทรศัพท” iPhone จะคอยตรวจสอบวามีโทรศัพทเขามาหรือไม และเมื่อมีโทรศัพทเขามาระบบจะแสดง
ขอมูลใหทราบทันที
RD Call Center
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การบันทึกขอมูล
กรณีมีประวัตกิ ารใชบริการ RD Call Center: 1161
เมื่อผูติดตอโทรเขามาระบบจะตรวจสอบวาเคยมีขอมูลการใชบริการที่ Call Center มากอนหรือไม
หากมีขอมูล ทันทีที่เจาหนาทีร่ ับสาย จะปรากฏประวัตกิ ารสอบถามขอมูลของผูติดตอใหทราบ ดังภาพ

เจาหนาที่สอบถามขอมูลและใหบริการแกผใู ชบริการแลวบันทึกขอมูลในสวน บันทึกคําถาม
คําตอบ และบันทึกขอมูล แตหากไมไดคลิกบันทึกขอมูล เมื่อผูใชบริการวางสาย ระบบจะบันทึกขอมูล
คําถาม คําตอบใหอัตโนมัติ

RD Call Center
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กรณีที่ไมมีประวัติการใชบริการ
เมื่อผูติดตอโทรเขามาและเจาหนาที่รับสาย จะปรากฏหนาจอ “คนหาลูกคา” เพื่อใหเจาหนาที่คนหา
ขอมูลผูติดตอได ดังภาพ

ปอนเงื่อนไขทีต่ องการคนหา แลวกด Enter หากคนหาดวย เลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือ เลข
ประจําตัวผูเสียภาษี ระบบจะคนหาขอมูลจากฐานขอมูลการชําระภาษีและฐานขอมูลของ
กระทรวงมหาดไทย
การคนหาขอมูลจากระบบฐานขอมูล (Knowledge base)

สามารถคนหาขอมูลเพื่อใชในการตอบคําถามกับผูใชบริการได โดยสามารถคนหาจาก
เงื่อนไขที่ไดกาํ หนดไว ตามแตที่เจาหนาทีถ่ นัด จากนัน้ ใหคลิกที่ปุม “คนหา” แลวจะปรากฏขอมูล
Knowledge base ใหทราบ แตหากเจาหนาที่ตองการดูหนาจอแหลงความรูหรือ Knowledge base โดยตรง
ใหคลิกที่ ปุม “แหลงความรู”
RD Call Center
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สามารถคนหาขอมูลตามหมวดหมูประเภทภาษีได
คลิดเลือก

คนหาแบบขัน้ สูง
สามารถคนหาขอมูลความรูแบบขั้นสูงได โดยจะมีเงื่อนไขหลายแบบใหกําหนด ใหเจาหนาที่
คนหาตามความถนัด และเมือ่ ปอนเงื่อนไขเสร็จแลว ใหคลิกที่ปุม “คนหา” จะปรากฏขอมูลดังภาพ
เจาหนาที่สามารถคลิกเลือกเอกสารความรูไดตามตองการ
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แสดงเอกสารที่คลิกเลือก และทําแถบสีที่ขอความที่ใชคน หาใหทราบ

ดานลางของเอกสาร หากเจาหนาที่ตองการระบุวา ใชเอกสารนี้ตอบคําถามใหแกผใู ชบริการ ให
คลิกเลือกที่ปุม “ใช”
หากเจาหนาทีต่ องการใหคะแนน (vote) แกเอกสารนี้ ใหคลิกเลือกวา “เอกสารนี้มีประโยชน
หรือไม?” พรอมกับระบุความคิดเห็น แลวคลิกที่ปุม “ยืนยัน”
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การใชงานระบบ Web Chat
Web Chat คือหนึ่งในบริการของ RD Call Center นอกเหนือจากการใหบริการขอมูลทางโทรศัพทโดย
เจาหนาที่ หากผูรับบริการสะดวกติดตอสอบถามขอมูลผาน Internet สามารถสนทนาเปนขอความกับเจาหนาที่
ผานหนาจอคอมพิวเตอร เหมือนกับการเลน MSN ผาน Internet
ผูรับบริการสามารถใชบริการ Web Chat ของ RD Call Center ไดโดยใชบริการที่ www.rd.go.th >
สรรพากร Call Center > ติดตอเจาหนาที่ผา น Web Chat หนาตางสําหรับการทํา Web Chat จะปรากฏ
ผูรับบริการเลือก Web Chat
ทาง Internet

กอนที่ผูรับบริการจะกรอกขอมูลเขารับบริการ Web Chat จะปรากฏ หนาจอขอตกลงและเงื่อนไขการใช
บริการ Web Chat หรือสามารถดูคูมือการใชบริการผาน Web Chat ไดที่หนาจอนี้

คูมือการใชบริการ
Web Chat
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การเขาใชงานระบบ Web Chat สําหรับเจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent)
การเขาใชงานระบบ Web Chat จะตองผานทางหนาจอระบบ Call center (หนาจอ CRM) เลือกจาก Menu
Bar ขางลางในสวน “แหลงรวบรวมงาน” ใหคลิกเมนู Web Chat

คลิกเมนู Web Chat

หนาจอจะปรากฏประเภทสนทนาในความรับผิดชอบ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งแสดงลําดับของ
ผูรับบริการ ที่เขามาใชบริการ Web Chat โดยแสดงเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ประเภทภาษีที่ขอ
ใชบริการ และสถานะเจาหนาที่ผูใหบริการ
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เพื่อใหบริการขอมูล “ระบบ Web Chat” ของศูนยบริการขอมูลสรรพากร เปนไปดวยความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงกําหนดเกณฑการใหบริการ “ระบบ Web Chat” และขอความ
มาตรฐานการสนทนา (Script) เพื่อใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ถือปฏิบัติดังนี้
เกณฑการใหบริการ
1. หลักการปฏิบัติงาน
1.1 เจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent) ที่ไดรบั มอบหมายใหบริการขอมูลผาน “ระบบ Web Chat”
ปฏิบัติงานตามตารางเวลาปฏิบัติงาน และใหบริการแกผรู ับบริการที่เขาระบบฯ ทุกรายตามลําดับ กอนหลัง
1.2 เริ่มใหบริการดวยการสงขอความทักทายผูรับบริการ และขอบคุณที่ใชบริการเมือ่ ใหบริการ
เสร็จสิ้น ดวยขอความมาตรฐาน (Script)
1.3 การสนทนาใหใชภาษาสัน้ ๆ งายๆ หรือใชขอความมาตรฐาน (Script) เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการตอบ
1.4 ผูรับบริการเลือกประเภทการใหบริการไมตรงกับ ประเด็นที่สอบถาม ใหเจาหนาที่แนะนํา
ผูรับบริการเลือกประเภทการใหบริการใหตรงกับประเด็นที่จะสอบถามหากตองการใชบริการในคราวตอไป
1.5 ผูรับบริการที่ตองการสอบถามขอมูลสวนบุคคล เชน เลขประจําตัวผูเสียภาษี ขอมูลการชําระ
ภาษี ผานระบบ Web Chat ใหเจาหนาที่แนะนําใหใชบริการผานชองทางการใหบริการขอมูลขาวสาร
กรมสรรพากร (สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สํานักงานสรรพากรพื้นที่ กรมสรรพากร)
2. หลักการตอบใหคนหาคําตอบจาก “ระบบฐานขอมูลความรู (Knowledge Base)” โดยใหถือปฏิบัติตาม
คําสั่งศูนยบริการขอมูลสรรพากร เรื่อง ขอบเขตการใหบริการขอมูล
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2.1 ใหเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ตอบโดยอางอิงตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และแจง
ขอมูลใหผูรับบริการสามารถศึกษาดวยตนเองจากเว็บไซทกรมสรรพากร ยกตัวอยางเชน
ผูรับบริการ : สอบถามเกี่ยวกับเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีมูลคาเพิ่ม
เจาหนาทีฯ่ : ศึกษาไดจากเว็บไซทกรมสรรพากร www.rd.go.th >> อางอิง >> ประมวล
รัษฎากร>>คําสั่งกรมสรรพากร>>ท.ป 81/2542 และ ป.81/2542
2.2 กรณีคนพบคําตอบจาก “ระบบฐานขอมูลความรู (Knowledge Base)” ใหใชคําตอบจาก
ระบบฐานขอมูลหรือปรับใชคําตอบเขากับขอเท็จจริงตามประเด็นที่ถาม
2.3 กรณีไมพบคําตอบจาก “ระบบฐานขอมูลความรู (Knowledge Base)” ใหคนหาคําตอบจาก
ประมวลรัษฎากร ขอหารือภาษีอากร คําพิพากษาฎีกาศาลภาษีอากรกลาง โดยตอบตามตัวบทกฎหมายที่ตรงกับ
ประเด็นคําถาม (ไมตอบ ในลักษณะตีความหรือขยายความ)
2.4 กรณีคําตอบใน “ระบบฐานขอมูลความรู (Knowledge Base)” ไมถูกตองครบถวนหรือไม
เปนไปตามขอกฎหมาย หรือไมพบขอมูล ใหสงขอมูลที่เกี่ยวของใหสว นพัฒนาฐานขอมูลและเทคโนโลยี เพื่อ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง หรือเพิ่มเติมเขาสู “ระบบฐานขอมูลความรู (Knowledge Base)” ใหสมบูรณตอไป
3. การยุติการสนทนา ใหเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ยุติการสนทนาดวยขอความมาตรฐาน (Script)
และปดหนาจอการใหบริการ เมื่อพบกรณีดังตอไปนี้
3.1 ผูรับบริการไมตอบรับหรือสงขอความใดๆ ภายใน 30 วินาที ใหเจาหนาที่สงขอความยุตกิ าร
สนทนา
3.2 ผูรับบริการสนทนาดวยภาษาไมสภุ าพ หรือใชคําหยาบคาย
3.3 ผูรับบริการตั้งประเด็นคําถามวกไปวนมา หรือตั้งเปนขอสมมติฐานโดยไมมกี รณีเกิดขึ้นจริง
ขอความมาตรฐานการสนทนา (Script) “ระบบ Web Chat”
1. ประโยคทักทาย
- “สรรพากร Call Center ยินดีใหบริการ คะ/ครับ”
- “RD Web Chat ยินดีใหบริการ คะ/ครับ”
- “สรรพากร Call Center ยินดีใหบริการตอบคําถามผานระบบ RD Web Chat คะ/ครับ”
2. ประโยคจบการสนทนา
- “ขอบคุณที่ใชบริการ สรรพากร Call Center หากไมมขี อมูลที่ตองการสอบถาม เจาหนาขอ
อนุญาตจบการสนทนา และขอใหทานกรอกแบบสํารวจการใหบริการดวย คะ/ครับ”
- “ขอบคุณที่ใชบริการ สรรพากร Call Center กรุณากรอกแบบสํารวจการใหบริการดวย คะ/
ครับ”
- “ขอบคุณที่ใชบริการ RD Web Chat กรุณากรอกแบบสํารวจการใหบริการดวย คะ/ครับ”
3. ประโยคยุตกิ ารสนทนา
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- “ขออภัยคะ/ครับ ทานไมไดสงขอความตอบรับภายในกําหนด ขออนุญาตจบการสนทนา
ขอบคุณคะ/ครับ”
- “ขออภัยคะ/ครับ กรุณาใชภาษาสุภาพในการใชบริการ ขออนุญาตยุติการสนทนา ขอบคุณคะ/
ครับ”
- “ขออภัยคะ/ครับ เจาหนาทีไ่ ดตอบคําถามในเบื้องตนแลว แตเนื่องจากคําถามมีขอเท็จจริงที่มี
รายละเอียดซับซอนเกี่ยวของกับกฎหมายหลายหมวด ขอใหทานทําหนังสือหารือไปยัง
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานสรรพากรภาค หรือ สํานักกฎหมาย กรมสรรพากร”p
- “ขออภัยคะ/ครับ คําถามของทานมีความสลับซับซอน เกรงวาคําตอบที่ใหไปจะไมถตู อง
ครบถวน อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในทางปฏิบัติ จึงขอใหทานทําหนังสือหารือไปยังสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ สํานักงานสรรพากรภาค หรือ สํานักกฎหมาย กรมสรรพากร”
4. ประโยคสนทนาทั่วไป
- “สรรพากร Call Center ไดรบั ทราบปญหาเกี่ยวกับการใหบริการจากทานแลว ขออภัยในความ
ไมสะดวกที่ทา นไดรับ และขอขอบคุณสําหรับคําแนะนํา เราจะนําไปพัฒนาคุณภาพการบริการ
ใหดยี ิ่งขึ้นตอไป”
- “ทานตองการสอบถามขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม”
- “กรุณารอสักครู เจาหนาทีก่ ําลังคนหาคําตอบ”
5. ประโยคสนทนา กรณีสอบถามขอมูลสวนบุคคล หรือคําถามที่ไมเกีย่ วกับกรมสรรพากร
- “ขออภัย เปนขอมูลสวนบุคคลมิสามารถใหบริการผานชองทางนี้ได ขอบคุณที่ใชบริการสวัสดี
คะ/ครับ”
- “ขออภัย ประเด็นคําถามเกี่ยวของกับหนวยงานอื่น กรุณาติดตอหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ขอบคุณที่ใชบริการ สวัสดีคะ/ครับ
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การใชงานระบบ Web Collaboration
Web Collaboration คือหนึ่งในบริการของ RD Call Center นอกเหนือจากการใหบริการขอมูลทาง
โทรศัพทโดยเจาหนาที่ หากผูใชบริการประสบปญหาในระหวางการทํารายการบน Internet เชน ทํารายการยื่น
แบบชําระภาษี
ผูใชบริการสามารถใชบริการ Web Collaboration ของ RD Call Center ไดโดยใชวิธีการโทรศัพทมายัง
ศูนยบริการขอมูลสรรพากร :1161 ในขณะที่ผูใชบริการกําลังทําการเชื่อมตอกับ Internet โดยเขาใชบริการที่
www.rd.go.th > สรรพากร Call Center > ติดตอเจาหนาทีผ่ าน Web Collaboration หนาตางสําหรับการทํา Web
Collaboration จะปรากฏและทํารายการขออนุญาตเขาใชระบบ เจาหนาที่ศูนยบริการขอมูลสรรพากร จะสามารถ
เห็นการทํางานที่ปรากฏบนหนาจอ Computer ของผูรับบริการ แตไมสามารถทํางานแทนผูรับบริการได เพื่อ
ชวยเหลือแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะใชบริการ

การเขาใชงานระบบ Web collaboration สําหรับเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent)
การเขาใชงานระบบ Web Collaboration จะตองผานทางหนาจอระบบ Call Center (หนาจอ CRM) เลือก
จาก Menu Bar ขางลางในสวน “แหลงรวบรวมงาน” ใหคลิกเมนู Web Collaboration

คลิกเมนู Web
Collaboration
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เจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ปอนรหัสผูใช (User name) รหัสผาน (Password) และแผนก/ทีมบริการ
ขอมูล (Division Name) ตามลําดับ ซึ่งเจาหนาที่แตละทานจะมีรหัสผูใช รหัสผานเปนของทานเอง สําหรับ
รหัสผานสามารถเปลี่ยนแปลงไดภายหลัง เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกที่ปุม

หากปอนขอมูล รหัสผูใช รหัสผาน แผนก/ทีมบริการขอมูล ไดถูกตองจะปรากฏหนาจอนี้
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การ Download file เพื่อใชงาน ใหคลิกขวา (right click) ในสวนทีแ่ สดงขอความดังภาพ แลวคลิกเลือก
Download file

ขั้นตอนการ Download file
เมื่อพบหนาจอนี้ ใหคลิกทีป่ ุม
ดังกลาวไวที่เครื่องของเจาหนาที่)

เพื่อใหระบบ run โปรแกรมเพื่อใชงาน (ไมตองบันทึกไฟล

ระบบจะทําการประมวลผล จากนั้นจะแสดงหนาจอนี้ ใหเจาหนาที่คลิกที่ปุม
งานระบบ Web Collaboration
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หนาจอสําหรับรอรับการใหบริการกับผูรับบริการ (ผูเสียภาษี)
หนาจอนี้สําหรับแสดงชื่อผูรับบริการ (ผูเสียภาษี) ที่ติดตอผานทาง Web Collaboration

สวนนี้ สําหรับแสดงชื่อผูรับบริการที่
ติดตอผานทาง Web Collaboration

การใหบริการกับผูรับบริการ
เมื่อมีผูใชบริการติดตอเขามาผานทาง Web Collaboration เรียบรอยแลว เจาหนาทีจ่ ะเห็นชื่อของ
ผูรับบริการจากหนาจอนี้ ดังภาพ
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ใหคลิกเลือกชือ่ ผูรับบริการที่คุยกับเจาหนาที่อยูในขณะนี้ โดยเมื่อคลิกเลือกแลว บรรทัดดังกลาวจะเปนสี
น้ําเงินเขม ดังภาพ จากนั้นใหคลิกที่ปุม

เพื่อเลือกใหบริการกับผูรับบริการรายนี้

คลิก Handle Incident

เจาหนาที่สามารถสนทนากับผูใชบริการไดที่หนาจอนี้ (แตผูรับบริการอยูในสายพรอมกับเจาหนาที)่
ดังนั้น ใหคลิกที่ปุม

เพื่อเขาสูหนาจอถัดไป

คลิกที่ปุมนี้ เพื่อเลือก Function
การ Share หนาจอกับผูรับบริการ
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การขอให Share หนาจอของผูรับบริการ
เพื่อขอใหผูรับบริการ Share หนาจอคอมพิวเตอรของผูรับบริการให
ใหคลิกที่ปุม
เจาหนาทีไ่ ดเห็นดวย จากนัน้ เจาหนาที่ตอ งรอใหผูรับบริการ ตอบตกลงใหเจาหนาที่สามารถเห็นหนา
จอคอมพิวเตอรของผูรับบริการได โดยผูรับบริการตองคลิกที่ปุม “Start Sharing” สําหรับกรณีที่ยอมรับใหเห็น
หนาจอได

การหยุดการ Share หนาจอของผูรับบริการ
หากไมตองการเห็นหนาจอของผูรับบริการ ใหเจาหนาที่คลิกที่ปุม Stop Viewing ซึ่งปุมนี้จะสามารถ
ใชไดตอเมื่อมีการ Share หนาจอกับผูรับบริการอยูแลวเทานั้น
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แสดงการ Share หนาจอกับผูรับบริการ
เมื่อผูรับบริการยอมรับใหเจาหนาที่เห็นหนาจอคอมพิวเตอรของผูรับบริการเองแลว (Share หนาจอ
คอมพิวเตอร) เจาหนาทีจ่ ะมองเห็นหนาจอของผูรับบริการและเห็นการทํางานบนหนาจอไดทันที แตเจาหนาที่จะ
สามารถเห็นไดเพียงอยางเดียวไมสามารถทํางานแทนผูรบั บริการได ทัง้ นี้ผูใชบริการสามารถคลิกที่ “STOP
SHARING” เมื่อไมตองการใหเจาหนาทีเ่ ห็นหนาจอของผูรับบริการไดทันที
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เกณฑการใหบริการ
เพื่อใหบริการขอมูลผาน “ระบบ Web Collaboration” ของศูนยบริการขอมูลสรรพากร เปนไปดวยความ
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงกําหนดเกณฑการใหบริการ “ระบบ Web Collaboration”
เพื่อใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายถือปฏิบัติดังนี้
1.หลักการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ที่ไดรับมอบหมายใหบริการ “ระบบ Web
Collaboration”
1.1 เจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent) ที่ไดรบั มอบหมายปฏิบัติงานตามตารางเวลาปฏิบัติงาน โดย
ใหบริการแกผรู ับบริการที่ติดตอทางโทรศัพทและแจงความประสงคทจี่ ะใชบริการ “ระบบ Web Collaboration”
1.2 แนะนําผูรับบริการใหศึกษาและปฏิบัตติ ามคูมือการใชบริการ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจาก
เว็บไซทกรมสรรพากร หัวขอ สรรพากร Call Center >> ติดตอเจาหนาที่ผาน Web Collaboration
1.3 หากผูรับบริการไมสามารถ Connect เขาระบบ Web Collaboration ได หรือใชเวลาในการ
Connect นานมาก ใหแจงผูรบั บริการใหทราบวา “หากระบบการเชื่อมตอ Internet ของผูรับบริการมีความเร็วต่ํา
หรือใช Application Internet Browser ที่ไมรองรับกับระบบ Internet ของกรมสรรพากร จะเกิดปญหาความลาชา
ใชเวลามาในทุกๆ ขั้นตอนและไมสะดวกตอการใชบริการชองทางนี้”
1.4 อธิบายขั้นตอนตางๆ ตามรายการที่ปรากฏบนหนาจอเดียวกันกับผูร ับบริการ ซึ่งเจาหนาทีจ่ ะ
ไมสามารถ คลิกหรือทํารายการใดๆ แทนผูรับบริการได
2. หลักการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ที่ไมไดรับมอบหมายใหบริการ “ระบบ Web
Collaboration”
2.1 เจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent) เมื่อไดรับสายผูรับบริการที่แจงความประสงคจะใชบริการ
“ระบบ Web Collaboration” ใหโอนสายดังกลาวไปยังเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ที่มีหนาที่รบั ผิดชอบ
ใหบริการ “ระบบ Web Collaboration” ตามลําดับ ดังนี้
- เจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ในทีมบริการขอมูลเดียวกัน
- เจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ในทีมบริการขอมูลที่ปฏิบัติงานชั้นเดียวกัน
- หัวหนาทีมบริการขอมูล (Supervisor) ในทีมบริการขอมูลของตน หรือ ทีมบริการ
ขอมูลที่ปฏิบัติงานชั้นเดียวกัน
3. ขอบเขตการใหบริการขอมูล ใหถือปฏิบัติตามคําสั่งของศูนยบริการขอมูลกรมสรรพากร หากเปน
ปญหาที่ไมสามารถใหคําตอบไดดว ยตนเองใหปรึกษาหัวหนาทีมบริการขอมูล หรือ ผูชวยหัวหนาสวนบริการ
ขอมูล หรือหัวหนาสวนบริการขอมูล
เอกสารอางอิง: คําสั่งศูนยบริการขอมูลสรรพากร ที่ ศข.12/2550 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550
เรื่อง เกณฑการใหบริการ “ระบบ Web Collaboration”
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การใชงานระบบ Contact Us
ระบบ Contact Us เปนระบบถาม - ตอบผานเครือขาย (Contact Us) เปนชองทางสําหรับใหบริการผูเสีย
ภาษีและประชาชนทั่วไปเพื่อติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับกรมสรรพากร แนะนํา รองเรียน ผานทาง website ของ
กรมสรรพากร
การเขาใชงานระบบ Contact Us

ผูใชบริการสามารถใชบริการ Contact Us โดยเขาใชบริการที่ www.rd.go.th > สอบถามปญหา/แนะนํา/
รองเรียน (ติดตอกรมสรรพากร: Contact Us) หนาตางสําหรับสอบถามปญหา/แนะนํา/รองเรียน จะปรากฏและทํา
การกรอกขอมูลตามคําแนะนําในการติดตอกรมสรรพากร
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การเขาใชงานระบบ Contact Us สําหรับ เจาหนาที่
1. การเขาสูระบบ
- เปด Internet Explorer Browser
- ที่ชอง Address ใหพิมพ ขอมูล ดังนี้ http://faq.rd.go.th/contact/ แลวกดปุม “Enter”
จะปรากฏหนาจอ

- พิมพรหัสผูปฏิบัติ และรหัสผานลงในชองวาง แลวกดปุม “ตกลง”
- หากตองการศึกษาการใชงานเพิ่มเติม สามารถเลือกดูเอกสารตาง ๆ ไดที่ดานลางของ
หนาจอ ไดแก แผนภาพรวมของระบบ และ เอกสารประกอบการใชงาน สําหรับผูปฏิบัติ
ประเภทตาง ๆ
2. การใชงาน
ระบบจะแสดงรายการคําถามรอดําเนินการทั้งหมด ที่มีอยู ณ ขณะนั้น เปนหนาแรก
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2.

1.

หมายเลข 1 แสดงรายการเลือก และจํานวนคําถามทั้งหมด ตามหมวดตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย
- ดําเนินการ หมายถึง รายการคําถามที่ตองดําเนินการ
1. คําถามรอดําเนินการ (xxx) หมายถึง คําถามที่มีผูสอบถามเขามา และยังไมมกี ารดําเนินการใด ๆ
2. คําถามดําเนินการใหม (xxx) หมายถึง คําถามที่มีการสั่งการใหดาํ เนินการใหม
- อนุมัติ หมายถึง รายการคําถามที่อยูระหวางรอการพิจารณาจากผูอนุมตั ิ
1. รออนุมัติสงหนวยงาน (xxx) หมายถึง คําถามที่รอการอนุมัติ สงไปยังหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อตอบคําถาม
2. รออนุมัติไมดําเนินการ (xxx) หมายถึง คําถามที่รอการอนุมัติไมดําเนินการ
3. รออนุมัติเรื่องรองเรียน (xxx) หมายถึง คําถามที่รอการอนุมัติใหจัดเก็บในตูรองเรียน
4. คําถามคืน (xxx) หมายถึง คําถามที่หนวยงานที่เกี่ยวของ สงคืนกลับมา
- ดําเนินการเสร็จ หมายถึง รายการคําถามที่ผานการอนุมัติแลว
1. คําถามไมดําเนินการ (xxx) หมายถึง รายการคําถามที่ผานการอนุมัติใหไมตองดําเนินการใด ๆ
2. เรื่องรองเรียน (xxx) หมายถึง รายการคําถามที่ผานการอนุมัติใหจัดเก็บในตูรองเรียนได
3. คําถามตอบแลว (xxx) หมายถึง รายการคําถามที่ไดรับการตอบเรียบรอยแลว
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- ตรวจสอบคําถาม หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบและคนหา เพื่อใหสามารถติดตามการตอบ
คําถามไดสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
1. สถานะคําถาม (xxx) หมายถึง รายการแสดงรายละเอียดเสนทางการจัดการคําถาม และสถานะ
ของคําถาม ณ ปจจุบัน
2. คนหาคําถามทุกรายการ (xxx) การคนหาคําถามตามเงื่อนไขตาง ๆ เชน เลขที่คําถาม, เลข
ประจําตัวประชาชน เปนตน
3. รายงาน หมายถึง รายงานสรุปจํานวนคําถามประเภทตาง ๆ
หมายเลข 2 คือ สวนแสดงผลลัพธของรายการเลือก หมายเลข 1
3. ดําเนินการ
- เมื่อเขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาจอดังภาพ เปนหนาจอแรก

- ที่หนาจอนี้ผปู ฏิบัติสามารถระบุ คําคน (key word) และ เลือกเงื่อนไข เพื่อคนหาคําถาม ไดจาก
เลขที่คําถาม, เลขประจําตัวประชาชน, ชื่อผูถาม, อีเมล และ ชื่อเรื่อง แลวกดปุม“คนหา”
- หากตองการคนหา โดยระบุคําคน เพียงบางสวน สามารถทําไดโดย ใสเครื่องหมาย “%” เชน
พิมพคําคน “2%” และเลือกคนดวย เลขที่คําถาม หมายถึง ตองการคนคําถามจากเลขที่คําถามที่ขึ้นตนดวยเลข 2
โดยเลขที่คําถามสวนอื่นจะเปนเลขอะไรก็ได
- ใหคลิกเลือกรายการคําถามที่ตองการ เพื่อดูรายละเอียดของคําถาม จะปรากฏรายละเอียด
ดังภาพ
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- ผูปฏิบัติสามารถเลือกวิธีดําเนินการได 3 แบบ คือ ไมดําเนินการ, เรื่องรองเรียน หรือ
สงใหหนวยงานที่เกีย่ วของ แลวกดปุม “ตกลง”
- หากเลือก “ไมดําเนินการ” ผูปฏิบัติตองกรอกเหตุผลลงในชอง “ความเห็น” แลวกดปุม
“ตกลง” คําถามนั้นจะถูกยายไปอยูที่รายการ “รออนุมัติไมดําเนินการ”
- หากเลือก “เรื่องรองเรียน” คําถามนั้นจะถูกยายไปอยูทรี่ ายการ “รออนุมัติเรื่องรองเรียน”
- หากเลือก “สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ” จะปรากฏชื่อยอของหนวยงาน ดังภาพ
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- ใหเลือกหนวยงานที่ตองการใหเปนผูตอบคําถาม แลวกดปุม “ตกลง” คําถามนั้น
จะถูกยายไปเก็บไวที่ “รออนุมัติสงหนวยงาน” เพื่อรอการอนุมัติ
- ผูปฏิบัติสามารถเลือกหนวยงานไดมากกวา 1 หนวยงาน
ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานสามารถศึกษาคูมือการปฏิบัติงานโดยละเอียด จากคูม ือผูใช ระบบถาม-ตอบ ผาน
เครือขาย ของกลุมพัฒนาระบบงานอินเทอรเน็ต สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การประกันคุณภาพการใหบริการ (Quality Assurance: QA)
ศูนยบริการขอมูลสรรพากร จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลภาษีสรรพากร ดวย
ชองทางการใหบริการตอบรับทางโทรศัพทแกผูเสียภาษีและประชาชนดวยระบบ Call Center ที่สมบูรณแบบ
ภายใตยุทธศาสตรพัฒนาระบบ ICT เชิงรุกและสนับสนุนการสรางฐานภาษีทยี่ ั่งยืน ซึ่งการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีต่ องสัมผัสกับผูเสียภาษีโดยตรงในการใหความกระจางเรื่องที่สอบถาม ถือไดวาเปนหนารานของการ
ใหบริการอีกชองทางหนึ่งทีม่ ีความสําคัญตอภาพลักษณของกรมสรรพากร ฉะนัน้ ผูใชบริการ Call Center จะมี
ความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูก ับคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่ (Agent) ซึ่งหัวใจสําคัญขึ้นอยูกับ
ทักษะการใหบริการ ความสามารถในการตอบคําถามจากฐานขอมูล Knowledge Base การมีความรู ความเขาใจ
ในขั้นตอนวิธปี ฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
เพื่อใหทราบจุดออนและโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ โดยเริ่มตนจากการประเมิน
องคกรดวยตนเองกอนที่จะใหหนวยงานภายนอกเขามาทําการประเมิน ซึ่งจะไมมีโอกาสไดปรับปรุงหรือเตรียม
ความพรอมหรือทราบขีดสมรรถนะของตัวเอง จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ที่จะตองกําหนดแผนงานและสราง
เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อวัดคุณภาพการใหบริการใหเปนไปตามมาตรฐาน
ดวยการประเมินทักษะการสนทนา การสื่อสาร ความถูกตองของคําตอบ ตลอดจนกระทั่งปดการสนทนา แลวทํา
ใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในบริการ
สิ่งสําคัญที่เจาหนาที่ทุกคน ผูปฏิบตั ิงานใหบริการขอมูลตองทําความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติของงาน
บริการ วัฒนธรรมการทํางานของ Call Center และการยอมรับเรื่องการประเมินคุณภาพการใหบริการวาไมใชเปน
การจับผิด แตเปนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของตัวเจาหนาที่เอง กอใหเกิดเปนภาพลักษณที่ดตี องาน
บริการที่แสดงความเปนเลิศของกรมสรรพากร
เกณฑมาตรฐานในการกํากับดูแลคุณภาพการใหบริการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ จึงกําหนดเกณฑมาตรฐาน 5 ดาน ในการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่ ตามหลักการควบคุมคุณภาพการใหบริการของ Call Center ระดับ
มาตรฐานสากล ประกอบดวย
1 มาตรฐานการบริการ
2 ทักษะการใชงาน Application
3 ทักษะการสนทนา การสื่อสาร
4 เทคนิคการใหบริการ
5 Service Mind
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วิธีการประเมินคุณภาพการใหบริการ
1.ทีม QA ทําการประเมินโดยการ Monitor สายสนทนาของเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) จาก
ระบบ VRU (Voice Recording Unit)
2. เจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) จะถูก Monitor จากทีม QA โดยการสุมฟงสายสนทนาทุกวัน
ใหคะแนนดวยแบบฟอรมพัฒนาคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่ ตามมิติคุณภาพการใหบริการ 5 ดาน ตาม
เกณฑมาตรฐานการกํากับดูแล การใหบริการของเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent)
3. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผลการประเมินคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่
โดยพิจารณารวมกับรายงานผลการปฏิบัติงานเจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent) รายตัว (Agent Report) ซึ่งเปน
รายงานรายเดือนเกี่ยวกับปริมาณสายที่รับได เวลาการปฏิบัติงาน เพื่อดูภาพรวมของการใหบริการในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ
4. เจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือมีการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการอยางตอเนื่องจะไดรับรางวัลคุณภาพประจําเดือนซึ่งจัดใหมีเปนประจําทุกเดือน สวนเจาหนาที่บริการ
ขอมูล (Agent) ที่ไมผานเกณฑมาตรฐานจะเขาสูกระบวนการ Coaching โดยหัวหนาทีมบริการขอมูล
(Supervisor) และ Training แตละดาน โดยทีมอบรมของศูนยฯ และประสานกับสวนบริการขอมูล
แบบประเมินตามเกณฑมาตรฐานการกํากับดูแล
ในการประเมินคุณภาพการใหบริการของเจาหนาทีต่ ามแบบฟอรมการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดย
จะทําการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการกํากับดูแล การใหบริการของเจาหนาที่บริการขอมูลสรรพากร
ประกอบดวย
- ขอบเขตและเกณฑมาตรฐานการใหบริการ(Criteria and Definition)
- ระดับคะแนนในการประเมิน (Score)
- ลักษณะการใหบริการตามระดับคะแนนการประเมิน (Description)
ประโยชนของการกําหนดเกณฑกํากับดูแลเพื่อใหการประเมินมีมาตรฐาน ไมวาจะเปนการประเมินโดย
ทีม QA ประเมินโดยหัวหนาทีมบริการขอมูล (Supervisor) หรือเจาหนาที่บริการขอมูล (Agent) ทําการประเมิน
ตนเอง ทําใหผลการประเมินเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดวยมาตรฐานเดียวกัน
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เกณฑมาตรฐานการกํากับดูแล การใหบริการของเจาหนาที่ศูนยบริการขอมูลสรรพากร
ความหมายของคะแนน เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน

ความหมาย

3

ปฏิบัติงานไดในระดับดี ไดผลงานที่สูงกวามาตรฐาน (Good)

2

ปฏิบัติงานไดครบถวน ถูกตอง ตามหนาทีแ่ ละมาตรฐานของงาน (Pass)

1

ปฏิบัติงานไดต่ํากวามาตรฐานและควรไดรบั การปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Fail / Need Improve)

N/A

ไมมีสถานการณ

1.มาตรฐานการบริการ
Criteria and Definition
Score
Description
1.1 Script เปด/ปด การใหบริการ
Concept 1. กลาวคําทักทายผูใชบริการ , แนะนําตัว , กลาวจบการสนทนา 3 - กลาวคําทักทายผูใชบริการตาม Script อยางสุภาพ ชัดเจนและเปนธรรมชาติ
2. น้ําเสียง
น้ําเสียงยิ้มได สุภาพนุมนวล แสดงถึงความตั้งใจ ทั้งเปดและปดการสนทนา
ตัวอยางคําพูดกลาวเปด
2 - กลาวเปดและปดการสนทนาไดตาม Script ครบถวน น้าํ เสียงปกติ
- สวัสดีคะ สรรพากรCall Center ดิฉัน........รับสาย ยินดีใหบริการคะ
1 - กลาวคําทักทายผูใชบริการไมครบถวนตาม Script น้ําเสียงคอนขางราบเรียบ
หรือ ตองการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
N/A - สถานการณไมเอื้ออํานวย ไมสามารถกลาวทักทายผูใชบริการได
ตัวอยางคําพูดกลาวปด
หรือสถานการณไมเอื้ออํานวย เชนผูใชบริการวางสายไปกอน
- คุณ........มีขอมูลสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ/ครับ ขอบคุณที่ใชบริการคะ
- หากมีขอ สงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรเขามาสอบถามไดคะ

1.มาตรฐานการบริการ (ตอ)
Criteria and Definition
1.2 การทวนคําถาม
Concept - มีการทวนคําถาม สรุปประเด็นที่ผูใชบริการสอบถามกอนการ
คนหาคําตอบ

1.3 แจงพักสายกอนคนหาขอมูล
Concept 1. แจงใหผูใชบริการถือสายรอ,ใชปุม Hold สาย, ขออภัยผูใ ช
บริการใหรอสาย กรณีใหถอื สายรอนานกลับมาแจงเปนระยะ
2. น้ําเสียง
ตัวอยางคําพูด
- กรุณาถือสายรอสักครูนะคะ ดิฉันจะตรวจสอบขอมูลใหคะ
- เมื่อกลับจากพักสาย “คุณ..... คะ ขออภัยทีใ่ หถือสายรอนะคะ
- มีการกดพักสาย ของการใชปุม Hold สาย

1.4 สอบถามชือ่ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท
Concept : มีการสอบถามชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพทของผูใชบริการ
ตัวอยางการสอบถาม
- ขออภัยคะ ดิฉันกําลังเรียนสายอยูกับคุณอะไรคะ

Score
3
2
1
N/A

Description
- รับฟงคําถามของผูใชบริการอยางตั้งใจ และทวนคําถามทุกครั้งเพื่อความเขาใจ
- มีการทวนคําถามตาม Concept
- ไมมีการทวนคําถาม จับประเด็นไมได
- กรณีประเด็นชัดแจง ไมสลับซับซอน สามารถตอบไดทันที

3

- แจงใหผูใชบริการถือสายรอโดยระบุระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูล
แจงเรื่องที่จะตรวจสอบและใชปุม Hold สายทุกครั้ง ใชน้ําเสียงสุภาพนุมนวล
แสดงถึงความเต็มใจในการตรวจสอบขอมูลใหผูใชบริการ
2 - แจงใหผูเสียภาษีถือสายรอตาม Concept ครบถวน และใชปุม Hold สาย น้ําเสียง
ปกติ
1 - แจงใหผูใชบริการรอโดยไมกดปุม Hold สาย หรือใหถอื สายรอนานโดยไมมกี าร
กลับมาแจงเปนระยะๆ วากําลังตรวจสอบขอมูลให
N/A - กรณีไมมีการพักสาย สามารถใหขอมูลไดทันที

3
2
1

- สอบถามชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท ของผูใชบริการอยางสุภาพ ครบถวน
- สอบถามขอมูลไมครบถวนตาม Concept
- ไมมีการสอบถามขอมูลของผูใชบริการ

1.มาตรฐานการบริการ (ตอ)
Criteria and Definition
1.5 ระยะเวลาใชสาย
Concept : มีการควบคุมเวลาใชสายไดดีตามสถานการณ

Score
3
2
1

Description
- มีการควบคุมเวลาอยางเหมาะสมตามสถานการณ สรุปประเด็นและหาคําตอบ
ไดอยางรวดเร็ว
- มีการควบคุมเวลาการใชสายไดตามมาตรฐาน
- ไมมีการควบคุมเวลาสนทนา จับประเด็นไมได

2. ทักษะการใชงาน Application
Criteria and Definition
Score
Description
2.1 การใช Knowledge Base ในการคนหาคําตอบ
Concept : มีทักษะความชํานาญในการคนหาขอมูล จาก Knowledge Base 3 - มีการคนหาขอมูลจาก Knowledge Base ในการหาคําตอบใหผูใชบริการครบถวน
กอนทุกครั้งในการใหคําตอบผูใชบริการ
ถูกตอง ทุกคําถาม
2 - หาคําตอบจาก Knowledge Base ในการใหขอมูล
1 - ไมมีการใชขอ มูลจาก Knowledge Base ในการตอบคําถามผูใชบริการ
N/A - ประเด็นคําถามไมตองใชขอ มูลจาก Knowledge Base ในการตอบคําถาม
2.2 การใช Intranet /Internet ในการคนหาคําตอบ
Concept : มีทักษะความชํานาญในการคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว
จาก Intranet/Internet ในการใหคําตอบผูใชบริการ

3

- มีการคนหาขอมูลจาก Intranet/Internet ในการหาคําตอบใหผูใชบริการครบถวน
ถูกตอง ทุกคําถาม
2 - หาคําตอบจาก Intranet/Internet ในการใหขอมูล
1 - ไมมีการใชขอ มูลจาก Intranet/ Internet ในการตอบคําถามผูใชบริการ
N/A - ประเด็นคําถามไมตองใช Intranet/Internet ในการตอบคําถาม

3. ทักษะการสื่อสาร
Criteria and Definition
Score
Description
3.1 การใชน้ําเสียง/จังหวะการพูดสม่ําเสมอ /ชัดเจน
Concept : น้ําเสียงยิ้มได เต็มใจใหบริการ กระตือรือรน จังหวะในการ
3 - โทนน้ําเสียงไพเราะ กระตือรือรน แสดงถึงความเต็มใจในการใหบริการและ
สนทนาสม่ําเสมอ ไมรัวเร็วหรือชาเกินไป ,คําควบกล้ําชัดเจน
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึน้ จังหวะการพูดสม่ําเสมอ ออกเสียง
ควบกล้ําถูกตอง
2 - โทนน้ําเสียงปกติแบบสุภาพ จังหวะการพูดสม่ําเสมอไมชาไมเร็วเกินไป
1 - น้ําเสียงปกติคอนขางราบเรียบจังหวะอาจมีเร็วรัวบาง
3.2 การใชคําพูดเหมาะสม สุภาพ
Concept : ใชคําพูดหรือภาษาอยูบนพืน้ ฐานของความสุภาพ ออนนอม
ในการสนทนา การพูดมีหางเสียง
ขอควรระวัง :
- คําอุทาน เชน เออ ออ อือ อึม อา อยางเงีย้ โอเค ฮัลโหล
- คําพูดฟุมเฟอย เชน ตรงนี้ ตรงนั้น เออ ออ แบบวา ฮะ นะฮะ
- ใชภาษาไมเหมาะสมในการสนทนา เชน ศัพทภาษาอังกฤษ
3.3 มารยาทในการฟง / ตอบ / พูดแทรก
Concept : ตั้งใจฟงปญหาของผูใชบริการ มีการตอบรับเปนระยะๆ อยาง
สม่ําเสมอ ไมพูดแทรกขณะสนทนา
หมายเหตุ : กรณีมีความจําเปนที่จะตองพูดแทรกหรือเสนอความคิดเห็นใน
ขณะที่ผูใชบริการยังพูดไมจบ ควรมีการกลาวคําขอโทษและ
อนุญาตชี้แจงรายละเอียดนัน้ ๆ อยางนอบนอม เชน คุณ........คะ
ดิฉันขออนุญาตเรียนชี้แจงขอมูลเพิ่มเติม คะ

3
2
1

3
2
1

- ใชภาษาที่เปนไปตามสถานการณอยางสุภาพ นอบนอมใหเกียรติผูใชบริการหรือ
ใชคําพูดที่แสดงถึงความเขาใจความรูสกึ ของผูใชบริการไดเหมาะสม
- ใชภาษาที่เปนไปตามสถานการณโดยอยูบนพื้นฐานของความสุภาพ และไมใช
คําพูดฟุมเฟอย
- ใชคําพูดไมเหมาะสม หรือใชคําพูดฟุมเฟอย วกวน ทําใหผูใชบริการเกิดความ
สับสนไมเขาใจขอมูล
- ตั้งใจฟงปญหาของผูใชบริการ และมีการตอบรับอยางสม่ําเสมอ มีการโตตอบ
การสนทนาอยางตอเนื่อง และตอบรับดวยความจริงใจ เปนธรรมชาติ
- ตั้งใจฟงปญหาของผูใชบริการมีการตอบรับอยางถูกตองเปนระยะๆ และไมมีการ
พูดแทรก ขณะที่ผูใชบริการกําลังแจงขอมูล
- ตอบรับไมสม่ําเสมอ/ ทิ้งระยะในการตอบรับนานเกินสมควร

4. เทคนิคการใหบริการ
Criteria and Definition
4.1 การสรุปและจับประเด็นคําถาม
Concept : จับประเด็นคําถามของผูใชบริการไดอยางถูกตอง รูจักใช
คําถามเพื่อใหเขาใจความตองการหรือประเด็นที่แทจริง
ของผูใชบริการ

Score

Description

3

- จับประเด็นคําถามของผูใชบริการไดทันที มีการถามเพื่อสรางความกระจางชัด
ทวนเพื่อความเขาใจตรงกัน สรุปความเขาใจเปนชวงๆ ใหคําปรึกษาผูใชบริการ
- เขาใจประเด็นคําถามของผูใชบริการใหคาํ ตอบตรงตามประเด็น ถามสิ่งใดได
รับคําตอบตรงประเด็น
- สรุปและจับประเด็นคําถามไมได/ไมตรงประเด็นหรือไดชาในการใหคําตอบ

2
1

4.2 การตอบคําถามเขาใจงาย /จับประเด็นได
Concept : มีการเรียงลําดับขั้นตอนในการตอบ เขาใจงาย สมบูรณถูกตอง
รวดเร็ว

3
2
1

4.3 การแกปญหาเฉพาะหนา
Concept : แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี เลือกใชประโยคสนทนาเหมาะสม

3

- ตอบคําตามไดชัดเจนมีการเรียงลําดับขั้นตอนในการตอบใหเขาใจงาย
สมบูรณ ถูกตอง รวดเร็ว
- มีการเรียงลําดับขั้นตอนในการตอบในเรือ่ งที่ผูใชบริการสอบถาม
(ครบทุกประเด็นคําถาม) ใหเขาใจงาย
- มีการเรียงลําดับขั้นตอนในการตอบ แตขาดขอมูลหรือขั้นตอนบางอยาง
- การใหขอมูลในลักษณะถามคําตอบคํา ใหขอมูลสับสน วกวน

- สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี เลือกใชประโยคสนทนาเหมาะสมและพูด
ใหผูใชบริการเปลี่ยนมุมมองไปในเชิงบวก กลาคิดกลาแสดงความชวยเหลือ
2 - สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี เลือกใชประโยคสนทนาเหมาะสม
1 - สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดโดยตอบขอมูลที่เปนกลางๆ
N/A - ไมมีสถานการณ

5. Service Mind
Criteria and Definition
5.1 การควบคุมอารมณ
Concept : สามารถรองรับภาวะแรงกดดันของผูใชบริการไดเปนอยางดี

Score
3
2
1

5.2 เต็มใจในการใหบริการ
Concept : - ดูแลเอาใจใสผูใชบริการตั้งแตตนจนจบสาย ดวยความสุภาพ
- ไมสรางความไมพอใจใหกับผูใชบริการในกรณีตางๆ

3
2
1

5.3 นําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนแกผใู ชบริการ
Concept : มีการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อเนนใหผูใชบริการรูสึก
เปนการใหขอมูลเพิ่มเติมจากที่ไดตดิ ตอเขามา

3

Description
- ควบคุมอารมณไดดีตามสถานการณ กรณีผูใชบริการซีเรียสและใชอารมณ
แสดงความเห็นใจ ใชคําพูดที่ทําใหผูใชบริการมีทัศนคติที่ดีขึ้น
- ควบคุมอารมณไดดีตามสถานการณ
- มีปฏิกริยาโตตอบบางครั้ง

- มีความพยายามชวยเหลือยินดีชวยเหลือครบทุกขั้นตอน ดูแลเอาใจใสผูใชบริการ
ตั้งแตตนจนจบสาย น้ําเสียงสดใสสุภาพ กระตือรือรน
- มีความพยายามชวยเหลือ ดูแลเอาใจใสผูใชบริการตั้งแตตนจนจบสาย น้ําเสียง
มาตรฐาน
- ปฏิบัติตามมาตรฐาน (บางเรื่องดีบางเรื่องไมดี)

- มีการนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมอยางถูกตอง เหมาะสม ตรงตามเรื่องที่ผูใชบริการ
สอบถาม แนะนําแนวทางแกไข เสนอทางเลือกใหผูใชบริการพอใจ
2 - นําเสนอขอมูลเพิ่มเติมที่เกีย่ วของกับเรื่องที่ผูใชบริการสอบถามไดอยางถูกตอง
1 - นําเสนอขอมูลเทาที่ผูใชบริการสอบถาม
N/A - สถานการณไมสามารถนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนได

แบบฟอรมการพัฒนาคุณภาพเจาหนาที่บริการขอมูล ศูนยบริการขอมูลสรรพากร
ชื่อผูรับการประเมิน.....................................................วันที่...................เวลา.................รหัสขอมูลเสียง................
เรื่องที่ใหบริการ.......................................................................................................................................................
Good
(3)
1. มาตรฐานการบริการ (10%)
1.1 Script เปด/ปด การใหบริการ
1.2 แจงพักสายกอนคนหาขอมูล
1.3 สอบถามชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท
1.4 ระยะเวลาในการใชสาย
1.5 สํารวจความพึงพอใจ ดวยระบบ IVR

Pass
(2)

Improve

N/A

Remark

(1)
.........................
.........................
.........................

…..

…..

.........................

2. ทักษะการใชงาน Application (10%)
2.1 การใช Knowledge Base ในการคนหาคําตอบ
2.2 การใช Intranet/ Internet ในการคนหาคําตอบ

.........................
.........................

3. ทักษะการสื่อสาร (25%)
3.1 การใชน้ําเสียง /จังหวะการพูดสม่ําเสมอ / ชัดเจน
3.2 การใชคําพูดเหมาะสม สุภาพ
3.3 มารยาทในการฟง / ตอบ / พูดแทรก

.........................
.........................
.........................

4. เทคนิคการใหบริการ (35%)
4.1 การสรุปและจับประเด็นคําถาม
4.2 การตอบคําถามไดชัดเจนเขาใจงาย
4.3 การแกปญหาเฉพาะหนา

.........................
.........................
.........................

5. Service Mind (20%)
5.1 การควบคุมอารมณ
5.2 เต็มใจใหบริการ
5.2 นําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนแกผูใชบริการ
รวม 100%

.........................
.........................
.........................
ลงชื่อ ............................................ผูประเมิน
( ............................................ )
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70

บทสนทนาสําหรับการเปด - ปด Call
Slogan: “บริการดวยใจ ใสใจทุกคําถาม”

Case

Subject

Action

การรับสายทั่วไป

กลาวทักทาย

- แนะนําชื่อ

การโอนสาย

ฟงและจับประเด็นสิ่ง ทวนคําถามของผูเสียภาษี
ที่ลูกคาตองการถาม
การนําเสนอขอมูล
- พบขอมูล
สอบถามขอมูลผูเสีย
ภาษี
** กรณีผูเสียภาษีถามวาเอา
ชื่อไปทําไม
กลาวปดการสนทนา - สอบถามกอนปดการ
สนทนา
- กลาวจบสาย
แจงใหรอสายกอนโอน โอนสายไปยังผูเชี่ยวชาญ

Script
"สวัสดีคะ/ครับ สรรพากร Call Center ..(ชื่อ Agent)..รับสายคะ/ครับ" ยินดีใหบริการคะ
"สอบถามขอมูลเรื่องอะไรคะ / ครับ"
"คุณ...........ตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับ..(เรื่องที่ผูเสียภาษีสอบถาม).....นะคะ/ครับ กรุณาถือสายรอสักครู
คะ/ครับ”
" คะ/ครับ สําหรับขอมูล................................."
"ขอทราบ ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทดวยคะ/ครับ" (ทวนขอมูลของผูเสียภาษี)”
“หากมีขอมูลเพิ่มเติม จะไดแจงใหทราบตอไปคะ/ครับ"
"สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไหมคะ/ครับ"
"ขอบคุณที่ใชบริการคะ/ครับ สวัสดีคะ/ครับ"
"กรุณารอสายสักครูนะคะ/ครับ ดิฉัน/ผม จะโอนสายไปยังทีมที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะคะ/ครับ”
"ขออภัยคะ/ครับ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ....(ขอมูลเชิงลึก)...ดิฉัน/ผมขออนุญาตโอนสายไปยังหัวหนางาน”

Case

Subject

Action

- ทําการพักสาย
- กรณีคนหาขอมูลนาน

การ Hold สาย

- นําเสนอขอมูลตอ
- กลาวขออภัย

กรณีไมมีขอมูลใน
Database

- ขอรายละเอียดการติดตอ
กลับ
กรณีไมมีสัญญาณ เงียบ ไมมีการตอบรับ

สัญญาณไมชัดเจน
ไมสามารถสื่อสารได
- แจงใหทราบ

กรณีโทรผิด
กรณีรองเรียน

ไมดําเนินเรื่องใหหรือ
ดําเนินเรื่องลาชา

- กลาวขออภัย

Script
“ถือสายรอสักครูคะ/ครับ"
“ขออภัยคะ/ครับ สําหรับขอมูลที่คุณ............สอบถามเขามาดิฉัน/ผม ขออนุญาตโอนสายใหกับ
Supervisor นะคะ/ครับ”
"กรุณาถือสายรอสักครูนะคะ/ครับ ดิฉันจะทําการตรวจสอบขอมูลใหคะ/ครับ”
ใหกลับมาบอกผูเสียภาษีเปนระยะ “กรุณาถือสายรอสักครูนะคะ/ครับ ดิฉัน/ผม กําลังตรวจสอบขอมูล
ใหคะ/ครับ”
"ขออภัยที่ใหคณ
ุ ...........ถือสายรอนะคะ/ครับ สําหรับขอมูล.........(แจงขอมูล)”
"ตองขออภัยนะคะ ดิฉัน/ผม ขออนุญาตตรวจสอบขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของและจะแจงขอมูล
กลับไปใหทราบคะ/ครับ”
"ขอทราบชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ตองการใหตดิ ตอกลับเพื่อแจงขอมูลดวยคะ/ครับ" (ทําการทวนชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทของผูเสียภาษีที่ตองการใหตดิ ตอกลับ)
"สวัสดีคะ/ครับ.....สวัสดีคะ/ครับ"---ใชหลังจากรายงานตัวแลวไมมีการตอบกลับหรือสัญญาณขาด
หายไป
"ขออภัยคะ/ครับ ทางศูนยไมไดยนิ เสียงสัญญาณ ขออนุญาตวางสายนะคะ/ครับ"
"ขออภัยคะ สัญญาณไมชัดเจน กรุณาติดตอกลับมาใหมนะคะ ขอบคุณที่ใชบริการคะ/ครับ"
"ขออภัยคะ ที่นี่ศูนยบริการขอมูลกรมสรรพากรคะ/ครับ"
"ขอบคุณที่ใชบริการคะ/ครับ"
"ขออภัยคะ ขอมูลที่คุณ.........สอบถามมา ดิฉัน/ผม จะประสานกับหนวยงานที่เกีย่ วของและติดตามผลให
คะ/ครับ”

Case
กรณีติชม,แนะนํา

กรณีแกปญหา
เฉพาะหนา

Subject

Action

Script

รับคําแนะนําบริการ
“สรรพากรCall Center ขอขอบคุณ คุณ.....สําหรับคําแนะนํา ทางเราจะนําไปพัฒนาบริการตอไปคะ/ครับ”
รับคําชมเชยพนักงาน
“ขอบคุณคะ/ครับ”
เจาะจงตัว
“ขออภัยครับ/คะ ผม/ดิฉันตอบคําถามในเบื้องตนแลวคะ/ครับ ในสวนที่สงสัยและเปนขอยุงยาก มากดวยขอเท็จจริง หรืออาจตองพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
ประกอบ ขอความกรุณาทําเปนหนังสือหารือนะคะ/ครับ ขณะนี้มีสายรอคิวอีกหลายสายนะคะ/ครับ”
“ขอโทษนะครับ/คะ ขอทราบชื่อ – เบอรโทรศัพทเพื่อให Supervisor หรือหนวยงานที่เกีย่ วของโดยตรงโทรกลับไปนะครับ/คะ”

ขอควรระวัง
วิธีปฏิบัติการรับ
เรื่องรองเรียน

“คําถามของทานเปนคําถามที่สลับซับซอน หากตอบไปจะไมถูกตองครบถวนหรือเกิดขอผิดพลาดในทางปฏิบตั ิ และไมสามารถตอบทางโทรศัพทได ขอรบกวน
ชวยทําเปนหนังสือหารือสอบถามที่สํานักกฎหมาย หรือสรรพากรภาคที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อจะไดรับคําตอบเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน”
กรณีเปนผูเสียภาษีที่อยูระหวางการตรวจสอบหรือเปนคดี ซึ่งอาจนําคําตอบจาก Call Center ไปโตแยงการตรวจสอบ ใหแนะนําวา “ใหตดิ ตอและชีแ้ จงขอเท็จจริง
กับเจาหนาที่ตรวจสอบคะ/ครับ”
ใหสอบถามขอมูลตามแบบฟอรมใหไดรายละเอียดมากที่สุด ทั้งการรองเรียนแหลงภาษีและรองเรียนเจาหนาที่ แลวสงขอมูลให Supervisor

ระบบ Scoring System สํารวจความพึงพอใจ
ศูนยบริการขอมูลสรรพากร มุงเนนพัฒนาระบบงานบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของผูร ับบริการอยางตอเนื่อง จึงจัดทําระบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ดวยระบบ Scoring
System ในการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ หลังจากเจาหนาที่ใหบริการเรียบรอยแลว โดยการโอนสายให
ผูรับบริการกดสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของเจาหนาที่ ผลที่ไดจากการสํารวจถึงระดับความพึงพอใจ
ชวยเปนกําลังใจใหกับเจาหนาที่ สวนผลที่ไดจากการสํารวจถึงความไมพงึ พอใจ ถึงแมจะเปนเพียงเสียงสวนนอย
แตก็ถือเปนเสียงสะทอนในสวนที่ตองปรับปรุง และพยายามที่จะขจัดความไมพึงพอใจสวนนอยนั้น ดวยการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบบริการและการใหบริการของเจาหนาที่ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของงานบริการ
ระบบและขั้นตอนดําเนินการ
1. ระบบสํารวจความพึงพอใจ (Scoring System)
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ผานระบบ IVR (Interactive Voice Response) หมายถึง
ระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ เปนระบบที่ใหบริการโดยมีเสียงแนะนํา Menu ตางๆ ใหผูใชบริการสามารถกด
หมายเลขบนแปนโทรศัพทเพื่อเลือกใชบริการ
โดยในระบบ IVR สํารวจความพึงพอใจจะบอกกลาวใหผูรับบริการทราบ “สรรพากร Call Center
ขอสํารวจผลการใหบริการของเจาหนาที่ ดีมาก กด 1, ดี กด 2, ควรปรับปรุง กด 3”
2. ขั้นตอนและระบบปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่บริการขอมูล
2.1 เจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent) เมื่อใหบริการเรียบรอยแลว จะขอความรวมมือให
ผูรับบริการประเมินผลสํารวจความพึงพอใจสําหรับบริการที่ไดรับ โดยใช Script กลางแจงใหผูรับบริการทราบ
“ขอบคุณที่ใชบริการ คะ/ครับ กอนวางสาย ขออนุญาตโอนสายไปยังระบบสํารวจความพึงพอใจ คะ/ครับ”
จากนั้นเจาหนาที่จะคลิกหนาจอ Soft phone บนระบบ เพือ่ โอนสายของผูรับบริการไปยังระบบสํารวจความพึง
พอใจทุกสายสนทนา ระบบจะทําการโอนสายเพื่อใหผรู ับบริการกดสํารวจ ดังภาพ

RD Call Center

74

2.2 เจาหนาทีบ่ ริการขอมูล (Agent) จะตองทําการสํารวจความพึงพอใจ โดยกําหนดเกณฑขั้นต่ํา
รอยละ 70 ของปริมาณสายที่รับได
3. ระบบรายงานและประเมินผล
3.1 รายงานของระบบสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ แสดงรายการตอไปนี้
- จํานวนสายทีส่ ํารวจความพึงพอใจ
- จํานวนระดับความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปรับปรุง ไมแสดงความคิดเห็น
- รายงานเปนรายบุคคล (Agent) รายทีมบริการขอมูล (Group) และสรุปภาพรวมทั้งหมด
ซึ่งสามารถกําหนดชวงเวลาที่ตองการรายงานผลได
- รายละเอียดของผูรับบริการ หมายเลขโทรศัพท ชวงวันเวลาที่รับบริการ ดังภาพ

3.2 ทีมวางแผนและประเมินผล เปนสวนงานที่รับผิดชอบ รวบรวมสถิติ รายงานและวิเคราะหผล
การใหบริการเปนรายเดือน ดังนี้
- รายงานผลการใหบริการขอมูลประจําเดือน
- รายงานภาพรวมของผลสํารวจความพึงพอใจ
- รายงานคุณภาพการใหบริการประจําเดือน เปนรายเจาหนาที่และรายทีม เจาภาพโดยทีม
QA (Quality Assurance) จะมุงเนนคุณภาพการใหบริการและทําการ Monitor สายสนทนาที่ไดรับการสํารวจวา
ตอง “ปรับปรุง” เพื่อวิเคราะหสาเหตุและหาแนวทางปรับปรุงหรือเสนอกรมสรรพากร ตอไป
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ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
การประเมินและวัดผลการปฏิบัติงาน Call Center วามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดนั้น มี
ตัวชี้วดั (KPI) ที่เปนมาตรฐานสากล ที่ใชวดั ผลการดําเนินงาน เชน รอยละของปริมาณสายรับไมได (Abandon
call) คาเฉลี่ยของเวลาที่ใหบริการ การจัดการสายหรือใหขอมูลที่ถูกตองครบถวนในสายแรก และไมมีการโทรซ้ํา
เพื่อตรวจสอบขอมูล เปนตน ซึ่งสามารถประเมินไดทั้งในเชิงปริมาณ โดยรวบรวมสถิติจากระบบงาน และเชิง
คุณภาพในเรื่องของการใหบริการ คุณภาพของงานบริการทั้งจากการประเมินตนเองภายใน โดยทีม Quality
Assurance แลว ยังมีการประเมินจากผูรับบริการดวยระบบ Scoring Report สํารวจความพึงพอใจ ใชวัดระดับ
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อใชในการปรับปรุงงานบริการ
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยบริการขอมูลสรรพากร จัดทําโดยทีมวางแผนและ
ประเมินผล ซึ่งรับผิดชอบ รวบรวมสถิติการใหบริการ รายงานและวิเคราะหผลการใหบริการเปน ดังนี้
1. รายงานผลการใหบริการขอมูลประจําวัน ประจําสัปดาห และประจําเดือนโดยจะเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห ดังนี้
(1) ปริมาณสายที่โทรเขามาใชบริการ ปริมาณสายที่รับไดและรับไมได
(2) ปริมาณสายแยกตามประเภทภาษี หรอประเภทบริการ (Call Type)
(3) ปริมาณใบงานที่เจาหนาที่บริการขอมูลจัดทําตามขอมูลที่ใหบริการ
(4) เวลาเฉลี่ยที่ใชในการใหบริการ
2. รายงานภาพรวมของผลสํารวจความพึงพอใจ
3. รายงานคุณภาพการใหบริการประจําเดือน เปนรายเจาหนาที่และรายทีม โดยทีม QA (Quality
Assurance)
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รายงานผลการใหบริการขอมูล
ประจําวันที่ ........................
CIT,VAT,SBT,WHT เลขประจําตัว,อบรม,สถานที่

ยื่นแบบฯ
ขอคืนภาษีฯ
PIT
เวลา
จํานวน
ปฏิบัตงาน เจาหนาที่ สายเรียกเขาสายไมไดรับ สายเรียกเขาสายไมไดรบ
ั สายเรียกเขาสายไมไดรบ
ั สายเรียกเขา สายไมไดรับ สายเรียกเขา
สายไมไดรับ
08.30-16.30
0
0
0
0
0
08.30-16.30
0
0
0
0
0
08.30-16.30
0
0
0
0
0
08.30-16.30
0
0
0
0
0
08.30-16.30
0
0
0
0
0
08.30-16.30
0
0
0
0
0
08.30-16.30
0
0
0
0
0
08.30-16.30
0
0
0
0
0
08.30-16.30
0
0
0
ผอ.สวนฯ,ผูชวย ผอ. 08.30-16.30
0
Unassigned
1
6
support 08.30-16.30
0
0
โอที
16.30-18.30
0
0
0
0
0
รวม
0
0
0
0
1
0
6
0
#DIV/0!
#DIV/0!
รอยละของทั้งหมด
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ประเภทการใหบริการ (ตามการบันทึกใบงาน)
ปริมาณใบงาน
รอยละของทั้งหมด
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ขอมูล
ทีม 1
ทีม 2
ทีม 3
ทีม 4
ทีม 5
ทีม 6
ทีม 7
ทีม 8
ทีม 9

ระบบปจจุบัน (CRM)
จํานวนเจาหนาที่

เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน

ตามตาราง

0

0

คิดเปนรอยละของ

ทีมบริการ

จํานวน

สายเรียกเขา

ขอมูล

สายที่รับ

ดี

ควรปรับปรุง ไมมีความเห็น

อัตรากําลัง / ปฎิบัติงานจริง

รวม

รอยละ

ลูกจางฯ

35 / 33 คน 6 ชม.

ลูกจางใหม

23 / 21 คน 6 ชม.

เรียกเขา

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

ทีม 1
ทีม 2

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

ทีม 3
ทีม 4
ทีม 5
ทีม 6

0
0
0
0

0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

13.30 - 15.30

#DIV/0!

ทีม 7

0

0

#DIV/0!

15.30 - 16.00

#DIV/0!

ทีม 8

0

0

#DIV/0!

16.00 - 16.30

#DIV/0!

ทีม 9

0

0

#DIV/0!

16.30 -18.30

#DIV/0!

ผอ.สวนฯ,ผูชวย

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

support

0

0

#DIV/0!

โอที
รวม

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

0

0

เปรียบเทียบปริมาณสายเรียกเขา
฿7,000

1

฿6,500

฿6,000

฿5,500

฿5,000

฿4,500

฿4,000

฿3,500

฿3,000

1977

3616

1,904

3,464

1894

3

1,808

3,166

1777

9

2,459

3,083

2391

10

1,806

3,832

1775

13

1,913

2,792

1898

14

1,947

2,632

1929

15

1,984

2,415

1949

16

1,458

2,359

1430

17

1,421

3,020

1397

20

1,595

2,872

21

1,670

2,251

1,751

3,012

1,637

2,547

1,414

2,444

22
23

฿2,500

รอยละของปริมาณการสํารวจ

1922

2

1579
1617
- - - - - =ก.ค. 2551
______ = ก.ค. 2552
1677
--.-= สายรับไดของ ก.ค. 52
1613

2,459
2391

24
฿2,000

1,904
1,977
1922 1894

1,808
27 1777

1,806
1775

1397

1,984
1,947 1949
1,913 1929
1898

1,616

2,101

฿1,500

1,751
1,670 1677 1613
1,637
1,595 1617
1579

1,458 1397
1430
1,421

1,414
1397

1,616
1586
1,593 1554
1586 1564
1,566 1,513
1483

28

1,593

1,993

1564

29

1,566

2,335

1554

30

1,513

2,058

1483

31

1,299

2,031
171,859
20

1,299
1292

฿1,000

฿500

฿0
1

2

3

9

10

13

14

15

16

1292
21

22

23

24

27

28

29

30

31

0

0

0

0

0
0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

เวลาเฉลี่ยตอ 1 Call

0

( ไมรวม OT )

รวม 75 / 67 คน
ที่ กค 0733/ศข./(วผ.)/

เรียน ผอ.ศข. เพือโปรดพิจารณา

( น.ส.ศุภางค สิทธิชัย )
นักวิชาการภาษีชํานาญการ
ความเห็น ผอ.ศข.
ปดประกาศ

ความเห็นเพิ่มเติม
สายไมไดรับ 7 สาย เปนสาย Abandon 7 สาย เปนสาย Time Out 0 สาย
โดยสาย Abandon 7 สายใชเวลารอสาย ดังนี้
นอยกวา 1 นาที
1
สาย
1 - 2 นาที
2
สาย
2 - 3 นาที
3
สาย
3 - 4 นาที
1
สาย
4 - 5 นาที
0
สาย
5 - 6 นาที
0
สาย
มากกวา 6 นาที
0
สาย
ที่มา Call Type Summary by Agent Report, รายงานปริมาณการใหบริการ (แยกรายทีม)
หมายเหตุ จํานวนเจาหนาที่ทั้งหมด 75 คน ไมรวมหัวหนาทีม,ผอ.สวน,ผช.ผอ.สวน
Unassigned : จํานวนผูใชบริการที่วางสายไปกอนที่ระบบจะโอนให จนท.

สายรับได

17 / 13 คน 6 ชม.

ของสาย

09.00 - 09.30
09.30 - 11.30

0

0

0

08.30 - 09.00

รวม

ใบงาน

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
7
#DIV/0!

จนท.ศข.

ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ดีมาก

สายไมไดรับ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!

ปริมาณการสํารวจความพึงพอใจ

สายเรียกเขา สายไมไดรับ

รวม
สายเรียกเขา

#DIV/0!

การสํารวจความพึงพอใจผานระบบ IVR

ปริมาณสายไมไดรับ

เวลา

ภาษาอังกฤษ
สายเรียกเขา สายไมไดรับ

อืน ๆ ..............................

(นางอุษา วงศปญญาภรณ)
ผอ.ศข.

หมายเหตุ

1.เปดบริการ 120 คูสาย

ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการใหบริการของขาราชการ ประจําเดือนมกราคม 2552
เปรียบเทียบทักษะการใหบริการแตละดาน (Average%)
หัวขอการประเมิน
คะแนนเต็ม ผลการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานการบริการ
30
27.60
ทักษะการสื่อสาร
30
26.73
เทคนิคการใหบริการ
30
26.53
Service Mind
10
9.97

ระดับคุณภาพมาตรฐานการใหบริการ
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ A (90 - 100%)
ระดับ B+ (85-89.99%)
ระดับ B (80-84.99%)
ระดับ B- (75-79.99%)
ระดับ C (ต่ํากวา 74)
หมายเหตุ: ขาราชการ จํานวน 15 คน

จํานวน
Agent (คน)
14
1
0
0
0

%
93.33
6.67
0.00
0.00
0

(Average%)
92.0
89.1
88.4
99.7

ระดับคุณภาพการใหบริการของขาราชการ
ประจําเดือนมกราคม 2552

ระดับ B+
(85-89.99%)
6.67%

ระดับ A
(90 - 100%)
93.3%
ระดับ A (90 - 100%)

ระดับ B+ (85-89.99%)

สุขภาพกับการปฏิบัติงาน
ดวยลักษณะการปฏิบัติงาน Call Center ตองใชอวัยวะในสวน ตา หู ปาก และสวนมือ ควบคูไปกับ
อุปกรณเครื่องมือใหบริการตางๆ ในเวลาเดียวกันเปนเวลาตอเนื่องทั้งวัน อาจมีการใชงานที่ไมถูกสุขลักษณะ เปน
เหตุใหเกิดอาการเจ็บปวยเรือ้ รังตามมา ฉะนั้นดวยความหวงใยในสุขภาพของเจาหนาที่บริการขอมูล จึงมีการ
เผยแพร “เกร็ดสุขภาพชีวิตกับการทํางาน” ในเรื่องตอไปนี้

โตะทํางาน และเกาอี้
1. ควรปรับพนักเกาอี้ของคุณใหเอียง 100-110 องศา ควรปรับพนักเกาอี้ขึ้นลงใหเหมาะสม หากมีหมอน
เล็กๆ ก็ควรนํามาพิงหลังหากจําเปน เพื่อใหหลังตั้งตรง หรือหากเกาอี้ทาํ งานมีระบบปรับหลังพนักพิงใหปรับ
ตําแหนงเกาอยูเสมอ ใหพนักพิงสามารถรองรับชวงโคงของกระดูกสันหลังชวงเอวไดดี
2. ปรับที่วางแขนเพื่อใหไหลอยูในทาที่ผอ นคลาย หากที่วางแขนทําใหทํางานไมถนัดก็ควรถอดออก
3. ควรปรับระดับความสูงของเกาอี้ เพื่อใหขาของคุณถึงพื้น และทําใหเขาขนานหรืออยูในระดับต่ํากวา
สะโพกเพียงเล็กนอย และควรวางสะโพกใหไกลจากคอมพิวเตอร ก็จะสามารถปองกันอาการปวดหลังที่เกิดจาก
การนั่งทํางานหนาโตะคอมพิวเตอรได
4. ปรับระยะหางของชวงโตะไมควรใหชนกับตนขา ควรนั่งใหระยะของขาตั้งฉากกับเกาอี้ และควรปรับ
เบาะเกาอีใ้ หไดระดับการตั้งฉาก 90 องศาของเขา
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5. นอกจากนัน้ ควรจะมีที่พกั เทารองใตเทาเพื่อไมใหเทาลอยขึ้นมาจากพื้น เมื่อปรับเบาะใหอยูในระดับ
เดียวกับความสูงของเกาอี้แลว ควรจะหาอะไรมารองเพือ่ ใหชวงเขาและเทาผอนคลาย
การจัดวางตําแหนงของแปนพิมพ หรือคียบ อรด
1. ควรดึงถาดวางคียบอรดใหเขามาอยูใ กลๆกับคียบอรด และวางใหอยูในตําแหนงที่อยูขางหนา ดูวาสวน
ใดของคียบอรดที่ใชงานบอยมากที่สุด ใหปรับสวนที่ใชงานบอยๆ นั่นใหมาอยูตรงกลาง
2. ควรปรับความสูงของคียบอรดเพื่อใหไหลสามารถผอนคลาย ใหขอศอกอยูในลักษณะอาออกเล็กนอย
ประมาณ 100-110 องศา ควรใหขอมือ และมืออยูในลักษณะตรง ถาหากแขนและขอศอกสามารถตั้งฉาก 90 องศา
ไดก็จะทําใหไมเกิดอาการเมือ่ ยบริเวณแขนได
3. ระดับของคียบอรดควรขึน้ อยูกับการนัง่ ของคุณ หากนั่งอยูดานหนาหรือลักษณะตรง พยายามวาง
ตําแหนงคียบอรดใหหางจากตัวไปอีกทาง หากเอนตัวนอนเวลาพิมพงาน ก็ควรใหตาํ แหนงของคียบ อรดอยูใน
ลักษณะที่ถูกตอง เพื่อใหขอมืออยูในลักษณะตั้งตรง
4. ที่วางขอมืออาจจะชวยทําใหคุณอยูในทาที่เหมาะสมได ที่วางขอมือควรใชเปนทีพ่ กั ฝามือจากการพิมพ
งานเทานั้น ไมควรใชที่วางขอมือในขณะทีพ่ ิมพงาน และไมควรใชทวี่ างขอมือที่กวางมากเกินไป หรืออยูในระดับ
ที่สูงกวาคียบอรด เพราะอาจจะทําใหกลามเนื้อบริเวณแขนลาได
5. การวางเมาสควรวางใหใกลกับคียบอรดมากที่สุด และวางบนพื้นผิวที่เรียบลาดเอียงเล็กนอย หรือใช
เมาสวางบนทีว่ างเมาส แผนรองเมาส ก็อาจจะชวยทําใหเมาสอยูใกลตวั ขึ้นได
6. หากไมสามารถวางคียบอรดที่สามารถปรับได อาจจะตองปรับระดับความสูงของโตะทํางาน ความสูง
ของเกาอี้ หรือใชหมอนรองนั่งแทน เพื่อใหคุณนั่งไดสบายมากที่สดุ
7. ไมควรยกหัวไหลเมื่อพิมพงาน ควรผอนคลายบริเวณบา และไหลใหมากที่สุด
การจัดวางจอคอมพิวเตอรที่ถูกตอง
1. ควรปรับจอภาพดานบนสุดใหอยูในแนวเดียวกับระดับสายตา
2. ควรวางจอคอมพิวเตอรใหอยูเหนือคียบ อรด และอยูต รงหนา ตรงกับระดับสายตาในขณะที่นงั่ ประมาณ
2-3 นิ้ว
3. ควรนั่งใหแขนหางจากหนาจอใหยาวทีส่ ุด และควรปรับระยะการมองเห็น พยายามหลีกเลี่ยงการเพง
จองคอมพิวเตอร โดยการวางตําแหนงจอใหเหมาะสม ถาจะใหดีควรจะมีแผนกรองแสง เพื่อปองกันการเสื่อมของ
ตาดวย
4. ปรับมุมจอคอมพิวเตอรในแนวตั้ง และปรับอุปกรณควบคุมจอเพื่อลดการมองแสงที่ออกจาก
คอมพิวเตอร หรือควรปรับมานหากมีแสงสวางมากจนเกินไปทําใหมองไมเห็นจอคอมพิวเตอร

RD Call Center

80

อยางไรก็ตามการนั่งทํางานเปนเวลานานๆ ก็อาจจะทําใหเกิดอาการปวด เมื่อย หรือกลามเนื้อเกร็งได
แมวาจะมีการจัดวางตําแหนงของคอมพิวเตอร ปรับเกาอี้ พนักพิงและการนั่งที่ถูกตองแลว แตการนัง่ อยูหนา
คอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ ก็อาจจะทําใหการไหลเวียนของเลือดหยุดชะงัก และทําใหเกิดอาการเมือ่ ยลาได ซึ่ง
การหยุดพักและผอนคลายเปนวิธีปองกันไดดีที่สุด
ขอแนะนําถึงวิธีการผอนคลายกลามเนื้อใหกับเจาหนาที่ ดังนี้
1. ควรจะพักบริหารรางกายสัก 1-2 นาที ในทุกๆ 20-30 นาที หลังจากที่นั่งทํางานในแตละชั่วโมง เพื่อให
รางกาย และกลามเนื้อไดผอนคลาย พยายามหางานอยางอื่นทําแทนในขณะทีห่ ยุดพัก หรือจะเดินไปเขาหองน้ํา ยืด
เสน บิดตัวไปมา ก็อาจจะชวยใหกลามเนื้อไดผอนคลายมากขึ้น
2. ควรพักสายตา อยางนอย 5 นาที หลังจากที่จองดูหนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ เนื่องจากแสง
และรังสีตางๆ ที่ออกจากจอ อาจทําใหตาเมือ่ ยลา และทําใหสายตาสั้นลงได ควรจะพักสายตา โดยการหลับตา
หรือ มองไปบริเวณรอบๆ เปนระยะๆ หากรูสึกปวดตา ใหมองไปบริเวณที่มีสีเขียว ก็อาจจะทําใหรสู ึกสบายตาขึ้น
ไมควรจองมองไปที่แสงสวาง หรือที่มีแดดจา
3. หากรูสึกเมือ่ ย ก็ใหหยุดพัก ออกไปเดินสูดอากาศขางนอก ลางหนา เพื่อเพิ่มความสดชื่น อยาฝนนั่งทํา
เพราะอาจจะทําใหเสียสุขภาพได
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RD Call Center: 1161
บริการดวยใจ ใสใจทุกคําถาม

