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ตารางสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
ตอรางประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการที่ดีสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 
ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สํานักงานกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

- ขอคิดเห็นตอรางประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการที่ดีสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม - 
โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๓ กําหนดใหผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขาย          

โทรคมนาคมมีหนาที่ตองจัดใหมีวงจรรับ – สงสัญญาณและอุปกรณที่จําเปนสําหรับการเชื่อมตอ   โครงขายโทรคมนาคมอยางเพียงพอ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตที่ขอ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมสามารถใหบริการดวยคุณภาพที่ดีได โดยการพิจารณาคุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการ    
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ (๗) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทร คมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๐ และ
มาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอา ศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับมาตรา  ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐาน
บริการที่ดีสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมไวดังตอไปนี ้
ขอคิดเห็น 
 - 

ขอ ๑  ในประกาศนี้ 
“จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา จุดทีม่ีการเชื่อมตอระหวางโครงขายโทรคมนาคมภายใตความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชยเพื่อใหผูใชบริการของผูประกอบกิจการ

โทรคมนาคมฝายหนึ่งสามารถติดตอสื่อสารกับผูใชบริการหรือใชบริการโทรคมนาคมของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกฝายหนึ่งได 
“ความคับคั่ง ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา สถานะหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะใด ๆ เมื่อมีปริมาณทราฟฟคขาออกหนาแนน ซึ่งรวมทั้งเสียง (Voice)                 

ขอมูล (Data) และการสงสัญญาณ (Signalling) หรือปริมาณความตองการใชงานเพิ่มขึ้น อันเปนเหตุใหผูใชบริการเรียกไปยังปลายทางไดยาก หรือไมสามารถเรียกไปยังปลายทางได                                                  
“การเรียกสําเร็จ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา การเรียกขามโครงขายผานจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมไปยังผูใชปลายทางของโครงขายอื่น โดยโครงขายที่รับ

การเรียกนั้นสามารถจัดสรรชองสัญญาณใหกับการเรียกนั้นได และสงสัญญาณเรียกติด (Ring Back Signal) ไปยังโครงขายของผูเรียก 

(เอกสารแนบ ๑) 
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ขอคิดเห็นของ เอไอเอส (ความเห็นในที่ประชุม-คุณเสกสรรฯ) 
- AIS มองวา Successful Call คือการเรียกที่ไปถึงปลายทาง แตไมรวมถึงพฤติกรรมของผูใช หากผูใชบริการใชสายอยู ทําใหการโทรไมติดเนื่องจากสายไมวาง ก็ตองถือวาเปน Successful Call ดวย 
- POI Congestion เปนการวัดในฝงของ operator ตนทาง วาตนเองไดสงความตองการในการโทรออก (call attempt) ออกไป แลวดูวาทอสัญญาณเพียงพอหรือไมเพียงพอแลวปรากฎวาชองสัญญาณ

ดังกลาวไมมีการเชื่อมตอเนื่องจากทอสัญญาณไมเพียงพอ  ผูที่เห็น Call Congestion คือ operator ตนทางเทานั้น operator ปลายทางจะไมสามารถบันทึกคา congestion ได ทั้งนี้ สามารถเทียบกับ 
percent utilization ได ดังนั้น การประเมินดังกลาวจะ reconcile อยางไร 

ขอคิดเห็นของ กสท (ความเห็นในที่ประชุม-คุณพิชิตฯ) 
- ความคับคั่ง ณ จุดเชื่อม นอกจากดู Traffic ขาออกแลว ควรดูขาเขาโครงขายดวย (การวัดปริมาณความตองการใชงานตองดูทั้งเรียกเขาละเรียกออก) 
- ประเด็นเรื่องการเรียกสําเร็จ มีความเห็นสอดคลองกับ AIS เพราะนอกจาก Ring Back Tone แลว ยังมีสัญญาณอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมปลายทางของลูกคา ดังนั้นควรปรับคํานิยามใหเหมาะสม  

ขอคิดเห็นของ ดีแทค (ความเห็นในที่ประชุม) 
- นิยามของ POI Congestion ทาง DTAC เขาใจวาเปนตัว switching ไมแนใจวาจะรวมถึง channel หรือ transmission ดวยหรือไม ควรนิยามใหชัดเจนวา 5% Congestion รวมที่ switching ดวย 
- ควรมีกําหนดมาตรฐานของ transit operator ตางหาก 

ขอคิดเห็นของ ทรู มูฟ (ความเห็นในที่ประชุม-คุณรัชดาพรฯ) 
- เห็นดวยกับ AIS ในเรื่องการปรับแกนิยาม ทั้งนี้ การเขาระบบ voice mail ก็ควรถือเปนการเรียกสําเร็จดวย แตตองไมนับถึงการกระทําโดยชุมสาย (ควรจะเกิดจากลูกคาเทานั้น) 
- เห็นดวยกับ AIS ที่วาการ Congestion ทาง Network ตนทางเทานั้นที่เห็น ควรใหมีการกําหนด utilization ของการเชื่อมตอ ซึ่งจะมองเห็นทั้งสองฝง แตตองคํานึงถึงแตละเสนทางดวย 

ขอคิดเห็น ของ ทีโอที (ความเห็นในที่ประชุม-คุณวีรวัฒนฯ) 
- POI Successful Call  เปนชื่อใหม เคยไดยินแต Completed Call ซึ่งชุมสายทั้งสองฝายจะเห็นวา complete หรือไมอยางไร ทัง้นี้ ในการปฏิบัติยกหูจึงจะเปน Completed Call 

ขอคิดเห็น ของ ทีโอที (ความเห็นในที่ประชุม-คุณสรรัตนฯ) 
- สําหรับ TOT Completed Call จะเปน End to End แตในรูปการเรียกสําเร็จ ณ จุดเชื่อมตอ ไมไดระบุวาเปน End to End  

ขอคิดเห็น ของ Telecard (ความเห็นในที่ประชุม) 
- การทําประชาสัมพันธแกลูกคา นั้น ลูกคาจะเขาใจในสวนของ Completed Call แต Successful Call นั้น จะเปนศัพทใชเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมหรือไม หรือใชเปนตัวเดียวกันในการแจงลูกคา 

อาจจะตองมีคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 
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ขอคิดเห็น ของ กสท (ความเห็นที่สงเปนหนังสือ) 
1. การใชสัญญาณเรียกติด (Ring Back Tone) เปนเกณฑวัดความสําเร็จของการเรียกนั้น ในกรณีของผูใหบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมอาจไมถูกตอง เนื่องจากมีความแตกตางในโครงขาย

โทรศัพททั้งประเภท PSTN (Public Switched Telephone Network), ISDN (Integrated Service Digital Network) และ PLMN (Public Land Mobile Network) ที่ใหบริการโทรศัพทในปจจุบัน ซึ่งมี
ทั้งบริการประเภท Mobile และ Fixed Line โดยแตละโครงขายฯ จะมีรูปแบบของ Signal การตอบกลับที่แตกตางกันและรายละเอียดของสัญญาณทีต่อบกลับบางครั้งเกิดจากขอบกพรองของ
ผูใชบริการทั้งตนทางและปลายทาง ไมใชขอบกพรองของผูใหบริการเชื่อมตอฯ ตามรายละเอียดคือ 

1.1 โทรศัพทประเภท  Mobile มีบริการเสริมมากที่ทําใหชุมสายฯ หรือเครื่องรับปลายทางสามารถสงสัญญาณ Ring Back Tone กลับไปยังผูเรียกตนทาง (Caller) ได ถึงแมเลขหมายนั้นจะไม
วาง (Busy) หรือเลขหมายปลายทางอยูนอกพื้นที่บริการรวมทั้งกรณีผ็ใชบริการปดเครื่องมือถือ โดยสวนใหญชุมสายโทรศัพทเคลื่อนที่จะมีประกาศ (Announce) ใหผูเรียกไดทราบสาเหตุที่
ติดตอไมได จึงมีผลทําใหคา POI Successful Call ออกมาคอนขางสูง 

1.2 โทรศัพทประเภท Fixed Line ที่ใชโครงขาย PSTN มีบริการเสริมนอยกวา PLMN มาก เชน เมื่อเลขหมายปลายทางไมวาง ชุมสายฯ ปลายทางก็จะสงสัญญาณ Busy Signal ใหชุมสายฯ ตน
ทางทราบ หากใชตัวชี้วัด Ring Back Tone เปนมาตรฐานจะถือวาการเรียกนี้ไมสําเร็จและเปนความผิดพลาดของผูใหบริการเชือ่มตอฯ ซึ่งเปนเหตุผลที่ไมเปนธรรม 

1.3 โทรศัพทระบบ ISDN มีบริการเสริมมากกวา PSTN แตจะมีรายละเอียดของ Cause Value (CV) ที่เปนเหตุผลในกรณีที่เชื่อมตอเลขหมายปลายทางไมสําเร็จมากมาย ซึ่งบาง CV เปนความ
บกพรองของผูใชบริการ เชน CV = 17 (User busy), CV = 18 (No user responding) และ CV = 27 (Destination out of order) เปนตน และมผีลทําใหคา POI 

2. เพื่อความเที่ยงธรรมในเกณฑวัดความสําเร็จ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายฯ นอกจากสัญญาณ Ring Back Tone แลว ควรเพิ่มสัญญาณ User busy, No user responding หรือ Destination out of  order เปน
ตัวชี้วัดดวย เนื่องจากไมใชปญหาที่เกิดจากผูใหบริการเชื่อมตอโครงขายฯ 

ขอคิดเห็น ของ ทีโอท ี(ความเห็นที่สงเปนหนังสือ) 
1. ขอแกไขนิยาม “การเรียกสําเร็จ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม” โดยแกไขขอความ “...และสงสัญญาณเรียกติด (Ring Back Signal) ไปยังโครงขายของผูเรียก” เปน “…และโครงขายผูเรียก

ไดรับสัญญาณที่แสดงวาสงถึงโครงขายปลายทางแลว เชน Ring Back Signal, Answer Signal, Busy Signal หรือ NU Tone เปนตน” 
2. การเรียกสําเร็จ ณ จุดเชื่อมตอโครงขาย ควรพิจารณาจากการสง call ที่สามารถไปถึงโครงขายปลายทางแลว ซึ่งอาจมีสัญญาณตอบกลับเปน Ring back signal, Answer signal, Busy signal หรือ NU 

Tone ก็ได การพิจารณาเฉพาะ Ring back signal ทําใหกรณีที่สงขามดครงขายแลวเลขหมายปลายทางไมวาง ถูกกําหนดเปนการเรียกขามจุดเชื่อมตอไมสําเร็จ ทั้งที่โครงขายตนทางสง call นั้นผาน
จุดเชื่อมตอไปยังดครงขายปลายทางเรียบรอยแลว 

ขอคิดเห็นของ ทรู มูฟ (ความเห็นที่สงเปนหนังสือ) 
- ขอเสนอใหกําหนดนิยามของ “การเรียกสําเร็จ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา การเรียกขามโครงขายผานจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมไปยังผูใชปลายทางของโครงขายที่

รับการเรียกนั้นสามารถจัดสรรชองสัญญาณใหกับการเรียกนั้นได และสงสัญญาณเรียกติด (Ring Back Signal) หรือสงสัญญาณเลขหมายไมวาง (Busy Tone Signal) ไปยังโครงขายของผูเรียก 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการที่ดีสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
 

หนาที่ 4 จาก 7 

 

 

ขอ ๒  เกณฑการพิจารณาคุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมระหวางผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม และผูรับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมตอโครงขาย           
โทรคมนาคมเฉพาะทราฟฟคที่เปนเสียง (Voice Traffic) สําหรับทุกเสนทางการเชื่อมตอระหวาง    โครงขายโทรคมนาคมในแตละจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ใหเปนไปตามเกณฑดังตอไปนี ้

๒.๑  ความคับคั่ง ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  (POI  Congestion) ตองมีคาไมมากกวารอยละ ๕  โดยคิดจากคาเฉลี่ยของปริมาณทราฟฟคขาออกที่ไมสามารถสงขาม
โครงขายของตน เทียบกับปริมาณทราฟฟคขาออกทั้งหมดที่พยายามสงออกจากโครงขายโทรคมนาคมของตน ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมนั้น* 

๒.๒  การเรียกสําเร็จ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม (POI Successful Call) ตองมีคาไมนอยกวารอยละ ๙๐ โดยคิดจากคาเฉลี่ยของปริมาณการเรียกขาออกขามโครงขาย
สําเร็จ เทียบกับปริมาณการเรียกขาออกทั้งหมดที่พยายามสงออกจากโครงขายโทรคมนาคมของตน ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมนั้น* (หมายเหต:ุ * คําอธิบายดูเอกสารประกอบแนบทายรางประกาศฯ 
ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวไมถือเปนสวนหนึ่งของรางประกาศฯ) 

การคํานวณเพื่อหาคาตาม ๒.๑ และ ๒.๒ ใหใชวิธีคํานวณคาเฉลี่ยที่ไดจากการเก็บขอมูลในแตละเดือน ซึ่งทําการวัดเปนรายชั่วโมงตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๑.๐๐ นาฬิกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ขอคิดเห็นของ เอไอเอส (ความเห็นในที่ประชุม-คุณเสกสรรฯ) 

- คาตัวเลข Target (เปาหมาย) ที่กําหนดไวนั้น มีประเด็นเรื่องชวงระยะเวลาการวัด ทั้งนี้ พฤติกรรมของผูใชบริการสามารถเปลีย่นแปลงไดโดยฉับพลัน (สามารถเกิด Congestion ไดภายในขามคืน 
และกลับมาไม Congestion ไดภายในขามคืน) ดังนั้น การคิดคาดังกลาวควรคิดเปนคาเฉลี่ยรายสัปดาหหรือรายเดือน และควรพูดถึงการใชงานโดยเฉลี่ยภายใตกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม (กรอบการ
วัดเสนอใหกําหนดในชวง 7 วันเลือกมาในชวงเวลาที่มีการใชงานสูงสุด 4 วันและเอาคาใน 4 สัปดาห มาเฉลี่ย) ถาทําเชนนี้ คา POI Congestion ที่กําหนดดังกลาว (5%) นาจะเหมาะสม อยางไรก็ตาม
ในสวนของ  POI Successful Call 90% อาจยังมีประเด็นอยู แตยังไมสามารถเสนอตัวเลขที่เหมาะสมไดในตอนนี ้

ขอคิดเห็นของ กสท (ความเห็นในที่ประชุม-คุณทศพรฯ) 
- POI Successful Call เสนอใหใชเปน NER (Network Effective Ratio) ซึ่งพฤติกรรมของผูใชบริการจะถูกแยกโดยมาตรฐานดังกลาวแลว และมีรายละเอียดที่ชัดเจน จึงนาจะเปนประโยชน 
- ควรแยก benchmark ระหวาง fixed กับ mobile ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน NER (NER ของ fixed จะดีกวา NER ของ mobile โดยจะตางกันประมาณ 5 %) 

ขอคิดเห็นของ ดีแทค (ความเห็นในที่ประชุม) 
- จากรูปที่มีการนําเสนอ ใหยาย TMSC ไปอยูจุดเดียวกับ POI 

ขอคิดเห็นของ ทรู มูฟ (ความเห็นในที่ประชุม-คุณรัชดาพรฯ) 
- Successful call 90% นั้น เมื่อคํานึงถึงสถิติแลวต่ํากวาคาที่กําหนด (ประมาณ 80 กวา %) ดังนั้น ควรลดคาลงมานอยวานี้ เปนคา Minimum แตยังดูถึงผลกระทบของผูใชบริการเปนหลัก 
- ระยะเวลาที่วัดนั้น ในสวนของ fix line จะมี peak hour ที่เหมือนกันกับ Mobile หรือไม ทัง้นี้ peak hour อาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับการทํา promotion (เวลา peak hour อาจไมใช 18.00 น. ถึง 21.00 

น. ตลอดไป) ควรแกชวงเวลาที่ทําการวัดจาก 18.00 น. ถึง 21.00 น. เปนระยะเวลาเรงดวนของ Network จะเหมาะกวา 
ขอคิดเห็นของ ทรู อินเตอรเน็ต เกตเวย (ความเห็นในที่ประชุม) 

- ดูจากเนื้อหาเปนเรื่องของ Voice ไมมีในเรื่อง Data ดังนั้น ควร Clarify ชื่อประกาศใหชัด เพราะชื่อประกาศดูเหมือนจะครอบคลุมทุกบริการ 
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ขอคิดเห็นของ ทรู คอรป (ความเห็นในที่ประชุม-คุณสุรพลฯ) 
- ประเด็น Busy hour ของ fixed จะเปนชวงเวลา ธุรกิจ ซึง่ตางจาก mobile ดังนั้น อาจจะกําหนดเปนสองกลุม fixed และ mobile  
- ประเด็นของ Successful Call ไมแนใจวาจะ cover ถึงบริการ transit ดวยหรือไม คนที่ทํา transit จะทําที่ 90% ไดยาก ดังนั้น นาจะพิจารณาวา % ดังกลาวจะสูงไปสําหรับ transit หรือไม 

ขอคิดเห็น ของ ทีโอที (ความเห็นในที่ประชุม-คุณวีรวัฒนฯ) 
- POI Congestion โดยทั่วไปกําหนดที่ 1% สําหรับ Fixed Line แตสําหรับ Mobile นั้น มีคาที่คอนขางหลากหลาย ตาม promotion ดังนั้น ควรแยก Fixed กับ Mobile 

ขอคิดเห็น ของ UIH (ความเห็นในที่ประชุม) 
- ควรคํานึงในสวนของตัวชี้วดัตัวอื่นควบคูไปดวยหรือไม เชน Availability Ratio เปนตน 

ขอคิดเห็นของ กสท (ความเห็นที่สงเปนหนังสือ) 
  การกําหนดมาตรฐานของการเรียกสําเร็จ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม (POI Successful Call) ระหวางการเชื่อมตอโครงขายภายในประเทศกับการเชื่อมตอโครงขายระหวางประเทศควรแยก
ออกจากกัน เนื่องจากถาเปนการเชื่อมตอโครงขายระหวางประเทศ การไดรับสัญญาณ Ring Back Tone จากประเทศปลายทางแตละประเทศจะแตกตางกันมาก เพราะแตละประเทศมีคุณภาพการใหบริการที่
ไมเทาเทียมกัน ประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญจะมีโครงขายโทรคมนาคมภายในประเทศดีกวาประเทศที่กําลังหรือดอยพัฒนา เชน คา POI Successful Call ของการติดตอกับ USA จะสูงกวา Myanmar หรือ 
India แนนอน จึงควรกําหนดคา POI Successful Call ของการเชื่อมตอโครงขายระหวางประเทศใหมีคาต่ํากวาการเชื่อมตอโครงขายภายในประเทศประมาณ 5 % 
  จากเหตุผลดังกลาวขางตนและเพื่อการวัดที่เปนมาตรฐานสากลและไดรับการยอมรับทั่วโลก กสท ขอเสนอตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการตอผานโครงขายหรือ NER (Network Efficiency Ratio) ตาม 
ITU-T Recommendation E.425* มาใชเปนมาตรฐานในการวัดแทน เพราะไดตัดพฤติกรรมของผูเรียก (Caller) และผูรับ (Called) ออกจากการวัดประสิทธิภาพในการตอผานโครงขาย จะทําใหเกิดความเปน
ธรรมตอผูใหบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมทั้งประเภท PSTN, ISDN และ PLMN 
* หมายเหตุ สกทช. : ITU-T Recommendation E.425 Internal Automatic Observations (Network management – Checking the quality of the international telephone service) 
ขอคิดเห็นของ ทรู มูฟ (ความเห็นที่สงเปนหนังสือ) 
ขอเสนอใหการเรียกสําเร็จ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม (POI Successful Call) ตองมีคาไมนอยกวารอยละ 90 โดยคิดจากคาเฉลี่ยของปริมาณการเรียกขาออกขามโครงขายสําเร็จเทียบกับปริมาณการ
เรียกขาออกทั้งหมดที่พยายามสงออกจากโครงขายโทรคมนาคมของตน ณ จุดเชื่อมโครงขายโทรคมนาคมนั้น 

- แตเดิมบริษัทฯ เคยเสนอเปนภาพรวมโครงขายตอโครงขาย ไมใชตอจุดเชื่อมตอ 
- ณ จุดเชื่อมโครงขายโทรคมนาคมนั้น หมายถึงเปน Region เชน TMV BKK ไป AIS BKK หรือแยกเปนรายจุดเชื่อมตอ เชน TMV MTG01-AISCWT, TMV BRK01-AISCWT, TMV 

MTG01-AISTLC ฯลฯ 
ขอเสนอการคํานวณเพื่อหาคาตามขอ 2.1 และ 2.2 ใหใชวิธีคํานวณคาเฉลี่ยที่ไดจากการเก็บขอมูลในแตละเดือนซึ่งทําการวัดเปนรายชั่วโมง โดยชั่วโมงที่ใชวัดใหใชชั่วโมงที่มีปริมาณทราฟฟกเฉลี่ยสูงสุดใน
แตละวันในเดือนที่ผานมาเปนเกณฑ 
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ขอ ๓  กรณีที่คุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ  ๒ อันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือเหตุจําเปนอยางยิ่งอั นมิอาจ  
หลีกเลี่ยงได ผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและผูรับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตองรายงานใหสํานักงานทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่เหตุการณดังกลาวไดสิ้นสุด
ลง 

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหรายงานเปนหนังสือพรอมขอมูลหรือรายละเอียดที่ เกี่ยวของและพยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแหงการนั้น 
ขอคิดเห็นของ กสท (ความเห็นในที่ประชุม-คุณพิชิตฯ) 

- เสนอประเด็นเพิ่มเติมใหรวมถึงเหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ Operator ดวย เพื่อใหครอบคลุมกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ขอ ๔  ผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและผูรับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ตองวัดคุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมใหเปนไปตาม

เกณฑที่กําหนดในขอ ๒ ตลอดระยะเวลาที่ใหบริการ และตองจัดเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวใหคณะกรรมการสามารถตรวจสอบไดเมื่อไดรับการรองขอ 
ผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและผูรับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมมีหนาที่ตองเผยแพรขอมูลตามวรรคหนึ่งไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ที่ทําการ

ของผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและผูรับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมหรือโดยวิธีการอื่นเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ 
ขอคิดเห็นของ ดีแทค (ความเห็นในที่ประชุม) 

- ขอมูลที่จะใหสาธารณชนทราบควรใชคําศัพทที่ประชาชนเขาใจงาย (ในเรื่องโทรติดหรือโทรไมติด) 
ขอคิดเห็นของ ทรู มูฟ (ความเห็นที่สงเปนหนังสอื) 

- ในขอ 4 วรรคแรก ควรระบุกรอบเวลาที่แนชัดในการจัดเก็บขอมูล เชน ยอนหลังไดไมเกิน 6 เดือน หรือ 1 ป ฯลฯ 
ขอ ๕  กรณีที่คุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ ๒ ผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและผูรับใบอนุญาตที่ขอ

เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม มีหนาที่ตองดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ ๒ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  
การดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมหรือผูรับ ใบอนุญาตที่ขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม

แลวแตกรณี สงแผนงานการดําเนินการแกไขคุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมแกคณะกรรมการดวยก็ได 
กรณีคุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ ๒ เกิดเปนกรณีพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและ         

ผูรับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม คูกรณีมีสิทธิเสนอขอพิพาทดังกลาวใหคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทดําเนินการวินิจฉัยขอพิพาทตามอํานาจหนาที่ในขอ ๕๗ ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการใชและการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ขอคิดเห็น 
- 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการที่ดีสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
 

หนาที่ 7 จาก 7 

 

 
ขอ ๖  ประกาศนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันที่                     
 

พลเอก 
            (ชูชาติ   พรหมพระสิทธิ)์ 

                                                         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
 

 


