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(ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให+บริการโทรคมนาคม  
เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ ความคิดเห็น/ข+อเสนอแนะ ผู+แสดงความคิดเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ  

ของ กสทช. 
ข�อ 1 ประกาศนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�
วันที่ 1 มกราคม 2566 

เห็นด�วย นายอธิป กีรติพิชญ)/บริษัท โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
(แบบแสดงความคิดเห็นลงวันที่ 14 
กันยายน 2565) 

- เห็นควรยืนยันตาม (ร�าง) ประกาศฯ   

เนื่องจากกําหนดระยะเวลาบังคับใช�ประกาศ
ค�อนข� างกระ ชั้นชิด และอาจมี ขั้นตอนหรือ
กระบวนการใดๆ ที่ไม� เป:นไปตามเป;าหมาย
ระยะเวลา ซึ่งอาจมีผลให�ไม�สามารถประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ได�ตามกําหนดเวลาเดิม บริษัท
ฯ จึงมีข�อเสนอว�าหาก กสทช. หรือสํานักงาน 
กสทช. พิจารณาแล�วเห็นว�ามีความเสี่ยงในเรื่อง
กําหนดเวลาการบังคับใช�กฎหมายที่อาจกระทบต�อ
การนําไปปฏิบัติ กสทช. หรือ สํานักงาน กสทช. 
ควรพิจารณากําหนดระยะเวลาการบังคับใช�
กฎหมายเป:นวันที่ 1 เมษายน 2566 ซึ่งเป:นวัน
เ ริ่ ม ต� น ไ ตรมาส  2 ของปD  2566 โดยจะได�
สอดคล�องกับการดําเนินการวัดและส�งข�อมูลที่
ผู�ประกอบการต�องส�งรายงานเป:นรายไตรมาสด�วย 

คุณวีณา จ�างเจริญ/บริษัท ทรู มูฟ เอช 
ยูนิเวอร)แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  
(แบบแสดงความ คิด เ ห็น วัน ที่  10 
ตุลาคม 2565) 
 

สํานักงาน กสทช. จะเร�งรัดขั้นตอนสรุปผลการ
รับฟG งความ คิด เ ห็นสาธารณะต�อ  ( ร� า ง ) 
ประกาศฯ เพื่อเสนอที่ประชุม กสทช. ก�อน
เสนอประธาน กสทช. ลงนาม และนําไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�อนวันที่ 1 
มกราคม 2566 ดังนั้น เห็นควรยืนยันตาม 
(ร�าง) ประกาศฯ 

เห็นด�วยที่ควรมีประกาศฉบับนี้ นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ/สมาคมพิทักษ)
ประโยชน)ผู�บริโภค (แบบแสดงความ
คิดเห็นวันที่ 10 ตุลาคม 2565) 

- เห็นควรยืนยันตาม (ร�าง) ประกาศฯ 
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เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ ความคิดเห็น/ข+อเสนอแนะ ผู+แสดงความคิดเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ  
ของ กสทช. 

ข�อ 4 การให�บริการโทรคมนาคม
จะต�องมีค�าชี้วัดคุณภาพบริการ
ผ� า น เ ก ณ ฑ) ที่ กํ า ห น ด ไ ว� ใ น
ภาคผนวกแนบท�ายประกาศนี้ 
ทั้งนี้ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการและค�า
เป;าหมายที่กําหนดนี้ ให�มีการ
พิจารณาทบทวนให�สอดคล�องกับ
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ มี ก า ร พั ฒ น า
เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาไม�
เกิน 1 ปD นับแต�วันที่ประกาศฉบับ
นี้มีผลใช�บังคับ 

เห็นด�วย นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ/สมาคมพิทักษ)
ประโยชน)ผู�บริโภค (แบบแสดงความ
คิดเห็นวันที่ 10 ตุลาคม 2565) 

- เห็นควรยืนยันตาม (ร�าง) ประกาศฯ 

การทบทวนค� า ชี้ วัด คุณภาพบริการและค� า
เป;าหมายภายในระยะเวลาไม�เกิน 1 ปD นับแต�วันที่
ประกาศมีผลใช�บังคับ อาจมีระยะเวลาที่สั้นเกินไป 

คุณศิริชัย สุขสกุลชัย/บริษัท แอดวานซ) 
ไวร)เวส เน็ทเวอร)ค จํากัด 
(วันที่ 8 กันยายน 2565) 

สํานักงาน กสทช. กําหนดให�มีการทบทวนค�าชี้
วัดคุณภาพบริการและค�าเป;าหมายภายใน
ระยะเวลาไม�เกิน 1 ปD นับแต�วันที่ประกาศมี
ผลใช� บังคับ โดยจะพิจารณาปรับค�า ชี้ วัด
คุณภาพบริการและค�าเป;าหมายเมื่อมีเหตุผล
ความจําเป:นเป:นสําคัญ เช�น เมื่อประชาชน
ทั่วไปมีการความจําเป:นต�องได�รับบริการ
โทรคมนาคมที่มีคุณภาพการให�บริการสงูกว�าที่
ประกาศได�กําหนดไว� ดังนั้น เห็นควรยืนยัน
ตาม (ร�าง) ประกาศฯ 

เนื่องจากการใช�เทคโนโลยี 5G ของไทยยังอยู�
ในช�วงเริ่มต�น จํานวนการใช� งานจํากัด การ
กําหนดให�มีการพิจารณาเพื่อทบทวน ค�าชี้วัด
คุณภาพบริการและค�าเป;าหมาย (ค�า QoS) ที่
กําหนดไว�ภายในระยะเวลาอันสั้น (ไม�เกิน 1 ปD) 
อาจจะเป:นช�วงเวลาที่กระชั้นชิดไป / ข�อเสนอแนะ 
ให�มีการทบทวนอีกครั้ง เมื่อค�า QoS ปGจจุบัน ไม�
เพียงพอต�อการใช�บริการ 5G อย�างมีนัยสําคัญ 

นายอธิป กีรติพิชญ)/บริษัท โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
(แบบแสดงความ คิด เ ห็น วัน ที่  14 
กันยายน 2565) 

บริ ษัทฯ เ ห็นด� วย กับการพิจารณาปรับปรุง
ประกาศ กสทช. ว�าด�วยมาตรฐานของคุณภาพการ
ให�บริการโทรคมนาคมอย�างสม่ําเสมอเพื่อให�
สอดคล�อง กับการ พัฒนาและ เปลี่ ยนแปลง
เทคโนโลยี อย�างไรก็ดี บริษัทฯ เห็นว�าการกําหนด
ระยะเวลาในการปรับปรุงประกาศฯ ไว�ที่ไม�เกิน 1 
ปD มีลักษณะที่ขาดความยืดหยุ�น ประกอบกับเมื่อ
พิจารณาการปรับปรุงประกาศ กสทช. ว�าด�วย
มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมที่
ผ�านมาก็ใช�ระยะเวลาเฉลี่ยมากกว�า 1 ปD  

คุณวีณา แสงสิริภิญโญ/บริษัท ทรู มูฟ 
เอช ยูนิเวอร)แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  
(แบบแสดงความ คิด เ ห็น วัน ที่  10 
ตุลาคม 2565) 
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เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ ความคิดเห็น/ข+อเสนอแนะ ผู+แสดงความคิดเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ  
ของ กสทช. 

บริษัทฯ จึงขอเสนอปรับปรุงร�างประกาศข�อ 4 
เป:น “การให�บริการโทรคมนาคมจะต�องมีค�าชี้วัด
คุณภาพบริการผ�านเกณฑ!ที่กําหนดไว�ในภาคผนวก
แนบท�ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ
และค�าเป+าหมายที่กําหนดนี้ ให�มีการพิจารณา
ทบทวนให�สอดคล�องกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาไม�เกิน 1 ป/ นับแต�
วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช�บังคับอย�างสม่ําเสมอ” 
หรือ “การให�บริการโทรคมนาคมจะต�องมีค�าชี้วัด
คุณภาพบริการผ�านเกณฑ!ที่กําหนดไว�ในภาคผนวก
แนบท�ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ
และค�าเป+าหมายที่กําหนดนี้ ให�มีการพิจารณา
ทบทวนให�สอดคล�องกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาไม�เกิน 1 ป/ นับแต�
วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช�บังคับอย�างสม่ําเสมอ” 
อย�างใดอย�างหนึ่ง 

 



สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให+บริการโทรคมนาคม 
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ภาคผนวกแนบท+าย (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให+บริการโทรคมนาคม  
ภาคผนวกแนบท+าย (ร�าง) ประกาศฯ ความเห็น/ข+อเสนอแนะ ข+อมูลประกอบการพิจารณา/เอกสารอ+างอิง ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ  

ของ กสทช. 
2.3.1 อัตราส�วนจํานวนครั้ ง ที่ค� า 
Round Trip Time (RTT) ต่ํากว�าค�าที่
กําหนด 

เห็นด�วย นายอธิป กีรติพิชญ)/บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
(แบบแสดงความคิดเห็นลงวันที่ 14 กันยายน 
2565) 

- เห็นควรยืนยันตาม (ร�าง) ประกาศฯ 

เ ห็ น ด� ว ย ที่ ป รั บ ใ ห� ส อ ด ค ล� อ ง กั บ
เทคโนโลยี 

นางชู เนตร ศรี เสาวชาติ /สมาคมพิทักษ)
ประโยชน)ผู�บริโภค (แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ 10 ตุลาคม 2565) 

- เห็นควรยืนยันตาม (ร�าง) ประกาศฯ 

2.3.4 อัตราส�วนจํานวนครั้งที่ HTTP 
โหลดได� ไม� ต่ํ ากว� า เ วลา ที่ กํ าหนด 
( HTTP ratio subjected to 
specified time duration) 

เห็นด�วย นายอธิป กีรติพิชญ)/บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
(แบบแสดงความคิดเห็นลงวันที่ 14 กันยายน 
2565) 

- เห็นควรยืนยันตาม (ร�าง) ประกาศฯ 

เ ห็ น ด� ว ย ที่ ป รั บ ใ ห� ส อ ด ค ล� อ ง กั บ
เทคโนโลยี 

นางชู เนตร ศรี เสาวชาติ /สมาคมพิทักษ)
ประโยชน)ผู�บริโภค (แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ 10 ตุลาคม 2565) 

- เห็นควรยืนยันตาม (ร�าง) ประกาศฯ 

2.3.5 อัตราส�วนจํานวนครั้งที่สามารถ
เข�าถึงบริการสตรีมมิ่ ง (Streaming 
service accessibility) 

ค�าชี้วัดคุณภาพบริการด�าน Streaming 
Services ควรครอบคลุมการใช�งานของ
ทุกเว็บไซต) และควรมีการกํากับดูแลให�
สามารถเข�าถึงบริการดังกล�าวของทุก
เว็บไซต)ด�วย 

คุณกัมปนาท ตันติวิท/บริษัท พีเอ บิสสิเนส
ภูเก็ต จํากัด 
(วันที่ 8 กันยายน 2565) 

(ร�าง) ประกาศฯ กําหนดค�า ชี้ วัดคุณภาพ
บริการด�าน Streaming Services ไว� ในข�อ 
2.3.5 และข�อ 2.3.6 ซึ่งครอบคลุมการ
ใ ห� บ ริ ก า ร  Streaming Services ข อ ง ทุ ก
เว็บไซต)  อย�างไรก็ตาม ในการวัดค�า ชี้ วัด
คุณภาพดังกล�าวนั้น จําเป:นต�องมีการกําหนด
วิธีการวัด และกําหนดเว็บไซต)ที่เป:นมาตรฐาน
ที่ใช�ในการทดสอบ เ พื่อให�สามารถนํามา
วิเคราะห)คุณภาพการให�บริการของโครงข�าย

2.3.6 อัตราส�วนจํานวนครั้งการแสดง
วีดิทัศน)แบบสตรีมมิ่งได�อย�างสมบูรณ) 
(Streaming reproduction success 
ratio) 
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ภาคผนวกแนบท+าย (ร�าง) ประกาศฯ ความเห็น/ข+อเสนอแนะ ข+อมูลประกอบการพิจารณา/เอกสารอ+างอิง ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ  
ของ กสทช. 

ได�  ซึ่งในกรณีที่พบปGญหาการใช�งานหรือการ
เ ข� า ถึ ง บ ริ ก า ร  Streaming Services ข อ ง
เว็บไซต)อื่นที่ไม�ใช�เว็บไซต)มาตรฐานที่ใช�ในการ
ทดสอบ และคาดว�ามีสาเหตุมาจากโครงข�าย   
ผู�ใช�บริการสามารถร�องเรียนผ�านมายังช�องทาง
รับเรื่องร�องเรียนของสํานักงาน กสทช. ได� 
ดังนั้น เห็นควรยืนยันตาม (ร�าง) ประกาศฯ 

เห็นด�วย นายอธิป กีรติพิชญ)/บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
(แบบแสดงความคิดเห็นวันที่ 14 กันยายน 
2565) 

- เห็นควรยืนยันตาม (ร�าง) ประกาศฯ 

เ ห็ น ด� ว ย ที่ ป รั บ ใ ห� ส อ ด ค ล� อ ง กั บ
เทคโนโลยี 

นางชู เนตร ศรี เสาวชาติ /สมาคมพิทักษ)
ประโยชน)ผู�บริโภค (แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ 10 ตุลาคม 2565) 

- เห็นควรยืนยันตาม (ร�าง) ประกาศฯ 
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ประเด็นอื่นๆ  
ความเห็น/ข+อเสนอแนะ ผู+แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ  

ของ กสทช. 
การให�บริการโทรศัพท)เคลื่อนที่โดยใช�เทคโนโลยี 5G ควร
มีการกํากับดูแลความคลอบคลุมของพื้นที่การให�บริการ 
และในพื้นที่การให�บริการนั้น ๆ ควรมีการกํากับดูแล
คุณภาพการให�บริการด�วย 

คุณกัมปนาท ตันติวิท/บริษัท พีเอ บิส
สิเนสภูเก็ต จํากัด 
(วันที่ 8 กันยายน 2565) 

สํานักงาน กสทช. มีการกํากับพื้นที่การให�บริการโทรศัพท)เคลื่อนที่ให�เป:นไปตาม
หลักเกณฑ)และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากลที่ กสทช. ประกาศกําหนด และการกํากับดูแลคุณภาพการให�บริ
การของบริการโทรศัพท)เคลื่อนที่โดยใช�เทคโนโลยี 5G จะเป:นไปตาม (ร�าง) 
ประกาศฯ โดยจะมีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2566     

ผู�ประกอบธุรกิจที่เป:นผู�รับใบอนุญาตมีทั้งผู�ประกอบ
ธุรกิจในประเทศ ต�างประเทศ ซึ่งมีโครงข�ายเป:นของ
ตนเอง และที่ไม�มีโครงข�ายเป:นของตนเอง จึงควร
คํา นึง ถึงความไม� เท� า เ ทียมกันของมาตรฐานและ
ทรัพยากรทางเทคนิคของผู�ให�บริการแต�ละราย ซึ่งอาจ
ทําให�การให�บริการไม�เป:นไปตามมาตรฐานของคุณภาพ
การให�บริการโทรคมนาคมที่กําหนด 

นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ/สมาคมพิทักษ)
ประโยชน)ผู�บริโภค (แบบแสดงความ
คิดเห็นวันที่ 10 ตุลาคม 2565) 

(ร�าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ กําหนดคุณภาพการให�บริการของผู�รับใบอนุญาต
ให�บริการโทรคมนาคมในประเทศ ทั้งที่มีโครงข�ายเป:นของตนเอง และไม�มี
โครงข�ายเป:นของตนเอง โดยกําหนดค�าเป;าหมายของคุณภาพการให�บริการ
พื้นฐานที่ผู�ใช�บริการยอมรับได� (Minimum Acceptable Target) ที่เท�าเทียมกัน
ทั้งผู�รับใบอนุญาตที่มีโครงข�ายเป:นของตนเอง และไม�มีโครงข�ายเป:นของตนเอง ซึ่ง
ทําให�ค�าเป;าหมายดังกล�าวไม�ขึ้นกับทรัพยากรทางเทคนิคที่ผู�รับใบอนุญาตแต�ละ
รายอาจมีไม�เท�ากัน   อย�างไรก็ตาม ค�าชี้วัดคุณภาพการให�บริการบางค�าชี้วัดจะใช�
บังคับกับผู�รับใบอนุญาตทุกราย แต�บางค�าชี้วัดจะใช�บังคับกับเฉพาะผู�รับ
ใบอนุญาตที่มีโครงข�ายเป:นของตนเองเท�านั้น เช�น ค�าชี้วัดที่เ กี่ยวข�องกับ
ประสิทธิภาพของโครงข�าย 

กรณีผู�รับใบอนุญาตมีการกระทําความผิดหลายครั้งใน
ความผิดลักษณะเดียวกัน ควรมีการเพิ่มบทลงโทษโดย
การยึดใบอนุญาตด�วย 

ความเห็น/ข�อเสนอแนะนี้อยู�นอกขอบข�ายการรับฟGงความคิดเห็นในครั้งนี้ อย�างไร
ก็ตาม สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็น/ข�อเสนอแนะนี้ ไปพิจารณาดําเนินการใน
ส�วนที่เกี่ยวข�องต�อไป 

ควรมีการประชาสัมพันธ) ให�ผู� ที่เกี่ยวข�อง ผู�ประกอบ
ธุร กิจ  ผู� รั บ ใบอนุญาต และผู�บริ โภค ได� รั บทราบ
สาระสําคัญของประกาศ กสทช. ฉบับนี้เพื่อทําความ
เข�าใจและเตรียมตัวในการบริหารจัดการดําเนินการให�
เป:นไปตามแนวทางที่กําหนดตามประกาศดังกล�าว 

ความเห็น/ข�อเสนอแนะนี้อยู�นอกขอบข�ายการรับฟGงความคิดเห็นในครั้งนี้ อย�างไร
ก็ตาม สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็น/ข�อเสนอแนะนี้ ไปพิจารณาดําเนินการใน
ส�วนที่เกี่ยวข�องต�อไป 
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ความเห็น/ข+อเสนอแนะ ผู+แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ  
ของ กสทช. 

เพื่อให�สอดคล�องกับค�าชี้วัดคุณภาพบริการที่มีปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให�มีการสรุปแนว
ทางการวัดค�าชี้วัดคุณภาพบริการและพื้นที่เฝ;าระวัง
โดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให�พิจารณาคํานึงถึงขอบเขตเงื่อนไข
ใบอนุญาต และความเป:นไปได�ในทางปฏิ บัติของ
ผู�ประกอบการร�วมด�วย 

คุณวีณา แสงสิริภิญโญ/บริษัท ทรู มูฟ 
เอช ยู นิ เวอร)แซล คอมมิวนิ เคชั่น 
จํากัด  
(แบบแสดงความคิดเห็นวันที่ 10 
ตุลาคม 2565) 

ความเห็น/ข�อเสนอแนะนี้อยู�นอกขอบข�ายการรับฟGงความคิดเห็นในครั้งนี้ อย�างไร
ก็ตาม สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็น/ข�อเสนอแนะนี้ ไปพิจารณาดําเนินการใน
ส�วนที่เกี่ยวข�องต�อไป 

  


