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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคม 

 
 
 โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมใหสอดคลอง
กับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในสภาพการณปจจุบันและเพื่อใหผู ใชบริการได รับบริการ
โทรคมนาคมท่ีมีคุณภาพ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๑๐) และ (๒๔) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร 
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เปนตนไป 

 ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการใหบรกิารโทรคมนาคม ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

 ขอ ๓ ในประกาศน้ี 
 “คุณภาพการใหบริการ” หมายความวา สมรรถนะโดยรวมของการใหบริการ ซึ่งเปน
ตัวกําหนดระดับของความพึงพอใจของผูใชบริการตามขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 
ITU-T E.8 0 0  ( Totality of characteristics of a telecommunications service that bear on its 
ability to satisfy stated and implied needs of the user of the service as specified in 
Recommendation ITU-T E.800) 
 “โครงขายโทรคมนาคมประจําที่” หมายความวา โครงขายการใหบริการโทรคมนาคมที่มี
ลักษณะการใหบริการแบบประจําที่ ผานโครงขายสายทองแดง (Copper Wire Network) หรือโครงขายใย
แกวนําแสง (Fiber Optic Network) หรือโครงขายรวมท้ังสองประเภท 
 “โครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่” หมายความวา โครงขายการใหบริการโทรคมนาคมท่ี
ใหบริการผานคลื่นความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Service) 
 “บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง” หมายความวา การใหบริการเสียงในกิจการโทรศัพท
ประจําที่  โทรศัพทสาธารณะผานโครงขายโทรคมนาคมประจําที่  หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ผานโครงขาย
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ี 
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  “บริการโทรคมนาคมประเภทขอมูล” หมายความวา การใหบริการการเขาถึงอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง (Broadband Internet) ผานโครงขายโทรคมนาคมประจําที่หรือโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี 
บริการ Short Message Service (SMS) และ Multimedia Messaging Service (MMS) ผ าน โครงขาย
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ โดยไมรวมถึง บริการวงจรเชา (Leased Line) และบริการโครงขายเสมือน (Virtual 
Private Network: VPN)  
 “บริการโทรคมนาคม” หมายความวา การใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง หรือ บริการ
โทรคมนาคมประเภทขอมูล หรือบริการโทรคมนาคมทั้งสองประเภท โดยมีวัตถุประสงคในการใหบริการแก
บุคคลทั่วไป 
 “ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งใหบริการโทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงคในการใหบริการแกบุคคล
ทั่วไป 
 “ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการโทรคมนาคมปลายทางของผูรับใบอนุญาต แตไม
รวมถึงผูใชบริการท่ีเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งนําบริการโทรคมนาคมที่ไดรับในฐานะ
ผูใชบริการไปประกอบกิจการอีกทอดหน่ึง 
 “สํานักงาน กสทช.” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 ขอ ๔ การใหบริการโทรคมนาคมจะตองมีคาชี้วัดคุณภาพบริการผานเกณฑท่ีกําหนดไวใน
ภาคผนวกแนบทายประกาศน้ี 

 ขอ ๕ ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมสามารถใหบริการไดเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเพราะมีเหตุ
จําเปนอยางยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่รายงานใหสํานักงาน กสทช. ทราบ โดยใหรายงาน
เปนหนังสือพรอมขอมูลหรือรายละเอียดที่เก่ียวของ รวมถึงพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันถึงเหตุแหงการนั้น ภายใน
เจ็ดวันนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว และตองรายงานแนวทางในการปรับปรุงแกไข ผลการดําเนินการ 
รวมถึงแผนแนวทางการปองกันปญหาดังกลาวในอนาคต ภายในสิบสี่วันนับแตเหตุการณดังกลาวกลับเขาสู
สภาวะปกติ 
  ขอ ๖ ผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีตองใหบริการโทรคมนาคมตามมาตรฐานของคุณภาพการ

ใหบริการโทรคมนาคมท่ีกําหนดไวในภาคผนวกแนบทายประกาศนี้ โดยตองดําเนินการวัดคาชี้วัดคุณภาพ

บริการตามแนวทางการวัดและการรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด และสงรายงาน

คาชี้วัดคุณภาพบริการเปนรายไตรมาสใหสํานักงาน กสทช. ทราบภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส 

รวมถึงตองจัดเก็บหลักฐานที่มาของขอมูลดังกลาวอยางนอยเกาสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส โดยให

สํานักงาน กสทช. สามารถตรวจสอบไดเมื่อไดรับการรองขอ และใหความรวมมือกับสํานักงาน กสทช. 

หากไดรับการรองขอ เพ่ือที่จะตรวจสอบคุณภาพการใหบริการ กระบวนการ แนวทาง หรือวิธีการวัดคาชี้วัด

คุณภาพบริการเพ่ือใหคุณภาพของการบริการเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

 ในกรณีท่ีการใหบริการโทรคมนาคมไมเปนไปตามมาตรฐานของคุณภาพการใหบริการ
โทรคมนาคมตามที่กําหนดไวในภาคผนวกแนบทายประกาศนี้ในระหวางไตรมาสใดก็ตาม ผูรับใบอนุญาตมี
หนาที่สงรายงานชี้แจงขอมูลและแสดงสาเหตุตอกรณีดังกลาว รวมทั้งแผนแนวทางในการแกไขปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการโทรคมนาคม เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในภาคผนวกแนบทายประกาศน้ี 
ใหสํานักงาน กสทช. ทราบภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาสนั้น ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. อาจประกาศ 
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กําหนดพ้ืนที่เฝาระวังเพื่อใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการวัดคาชี้วัดคุณภาพบริการบางคาชี้วัดสําหรับบริการ
โทรคมนาคมเปนการเฉพาะดวย 

 ขอ ๗ ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับมาตรฐานและคุณภาพ
การใหบริการโทรคมนาคมเพ่ือใหผูใชบริการทราบ โดยเผยแพรผลการวัดคาช้ีวัดคุณภาพบริการผานทาง
เว็บไซต ของผูรับใบอนุญาตเปนรายไตรมาส ตามรูปแบบท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. 
อาจกําหนดใหผูรบัใบอนุญาตเผยแพรผลการวัดคาชี้วัดคุณภาพบริการผานชองทางอ่ืนทดแทนได 

 ขอ ๘ หากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการตามประกาศนี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการบังคับทาง
ปกครองตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม มาใชบังคบักับกรณนีี้  

  

 ประกาศ ณ วันที่                 xxxxxx พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         
   

    พลเอก  
 

  (สุกิจ  ขมะสุนทร) 
 กรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน  
 และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 ทําหนาที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  
 กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 



 

ภาคผนวกแนบทายประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม  หนา ๑ จาก ๑๖ 

ภาคผนวก 

๑. บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมประจําที่ (บริการโทรศัพทประจําท่ี, บริการโทรศัพทสาธารณะ, บริการโทรคมนาคมประเภทขอมูล) 
 ๑.๑ คาชี้วัดคณุภาพบริการทั่วไป  

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงาน 

เปาหมาย หมายเหตุ 

๑.๑.๑ ระยะเวลาสําหรบัการขอเริ่มเปดใช
บริการ (Supply time for initial 
connection) 

ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอเปนจํานวนวันทํา
การ นับจากเวลาที่สัญญาในการขอเปดใช
บริการมีผลบังคับใช (นับจากวันที่ผูรับ
ใบอนุญาตแจงความพรอมใหบริการตอผูขอใช
บริการและนัดหมายติดต้ัง) จนกระทั่งเวลาที่
สามารถเร่ิมใชบริการได 

ใหวัดเปนรายเดือน รายงานสง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส      
โดยแยกขอมูลในแตละเดือน 

- ไมนานกวา ๑๐ วันทํา
การ  

(ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพท  
ประจําที่ และบริการโทรคมนาคม
ประเภทขอมูล 
(ข) ไมนับรวมชวงระยะเวลาที่
ผูใชบริการไมสะดวกใหเขาไป
ติดตั้ง 

๑.๑.๒ รอยละของการติดต้ังบริการสําเร็จ
ภายในวันที่กําหนด (Percentage of 
service installation completed 
on or before the date 
confirmed)  

(จํานวนของการขอเร่ิมเปดใชบริการท่ีไดรบัการ
ติดต้ังแลวเสร็จตามวันที่กําหนด / จํานวนของ
การขอเร่ิมเปดใชบริการทั้งหมด ) x ๑๐๐ 

ใหวัดเปนรายเดือน รายงานสง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส       
โดยแยกขอมูลในแตละเดือน 

- ไมนอยกวารอยละ ๙๐  ครอบคลุมบริการโทรศัพทประจํา
ที ่และบริการโทรคมนาคม
ประเภทขอมูล 

๑.๑.๓ จํานวนของความผิดปกติท่ีถูกรายงาน   
ตอจํานวนผูใชบริการ ๑๐๐ ราย 
(Number of fault reports per 
100 subscribers) 

(จํานวนของความผิดปกติที่ถูกรายงานทั้งหมด / 
จํานวนผูใชบริการทั้งหมด ) x ๑๐๐ 

ใหวัดเปนรายเดือน รายงานสง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส      
โดยแยกขอมูลในแตละเดือน 

- ไมมากกวา ๕ คร้ัง 
ตอผูใชบริการ ๑๐๐ ราย 

(ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพท
ประจําท่ี และบริการโทรคมนาคม
ประเภทขอมูล 
(ข) ความผิดปกติที่ถูกรายงานโดย
ผูใชบริการตองเปน Valid fault 
report เก่ียวของกับการใหบริการ
ของโครงขายท่ีอยูในความควบคุม
และในความรับผิดชอบของผูรบั
ใบอนุญาต (กรณใีชบริการไมได
เน่ืองจากความผิดปกติของอุปกรณ
ปลายทางเองไมนับเปน Valid 
fault reports) 



 

ภาคผนวกแนบทายประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม  หนา ๒ จาก ๑๖ 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงาน 

เปาหมาย หมายเหตุ 

๑.๑.๔ ระยะเวลาในการซอมแซม (Fault 
repair time) 

ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอเปนจํานวนชั่วโมง 
นับจากเวลาที่แจงใหมีการซอมแซม จนกระท่ัง
เวลาที่สามารถเร่ิมใชบริการไดเปนปกติอีกครั้ง 

ใหวัดเปนรายเดือน รายงานสง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส       
โดยแยกขอมูลในแตละเดือน 

- ไมนานกวา ๒๔ ช่ัวโมง (ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพท 
ประจําที่ บริการโทรคมนาคม
ประเภทขอมูล และบริการ
โทรศัพทสาธารณะ 
(ข ) ให เร่ิมนับจากเวลาที่ ผู รับ
ใบ อ นุ ญ า ต ได รั บ แ จ ง จ า ก
ผู ใชบ ริก ารให มีการซอมแซม 
จนกระทั่งเวลาท่ีสามารถเริ่มใช
บริการไดเปนปกติอีกคร้ัง ทั้งน้ี 
ไม นั บ ร วม ช ว ง ร ะย ะ เว ล า ท่ี
ผูใชบรกิารไมสะดวกใหเขาแกไข 
(ค) ครอบคลุมกรณีการซอมแซม
แก ไขอุปกรณ ปลายทางที่ เปน
ทรัพยสินของผูรับใบอนุญาต แต
ไมรวมกรณีที่ ผู ใชบ ริการจัดหา
อุปกรณปลายทางเอง  

๑.๑.๕ อัตราขอรองเรียนที่เก่ียวกับ
ขอผิดพลาดในการเรียกเก็บคาบริการ 
(Billing inaccuracy) 

(จํานวนขอรองเรียนที่เก่ียวกับขอผิดพลาดใน
การเรยีกเก็บคาบริการ / จํานวนผูใชบริการ
ทั้งหมด) x ๑๐๐ 

ใหวัดเปนรายเดือน รายงานสง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส       
โดยแยกขอมูลในแตละเดือน 

- ไมมากกวารอยละ ๐.๓ (ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพท
ประจําที่ และบริการโทรคมนาคม
ประเภทขอมูล  
(ข) ขอรองเรียนตองเปน Valid 
complaint (นับรวมถึงเร่ือง
รองเรียนผาน call center ดวย) 
(ค) ใหนับรวมขอรองเรียนที่
เกิดข้ึนและยังคงเปนขอพิพาท
ระหวางผูรับใบอนุญาตและ
ผูใชบริการดวย 
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ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงาน 

เปาหมาย หมายเหตุ 

๑.๑.๖ ระยะเวลาที่ตองรอในการขอใชบริการ
ดูแลลูกคาจากศูนยตอบรับโทรศัพท 
(Response time for accessing 
customer-service call center)  

ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอนับจากตอนที่
ผูใชบริการตัดสินใจคุยกับพนักงานรับโทรศัพท 
(นับจากตอนกดหมายเลขเพื่อเลือกคุยกับ
พนักงานรับโทรศัพท) จนกระท่ังสามารถเริ่มตน
การส่ือสารกับพนักงานรับโทรศัพทได 

ใหวัดเปนรายเดือน รายงานสง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกขอมูลในแตละเดือน 

- ไมนานกวา ๖๐ วินาที (ก) ใหสามารถเรียกไปยัง
พนักงานรับโทรศัพท (กด
หมายเลขเพื่อเลือกคุยกับ
พนักงานรับโทรศัพท) ไดภายใน
ช้ันเมนูท่ีสอง ตอจากขั้นตอนการ
เลือกภาษาซ่ึงเปนช้ันเมนูแรก  
(ข) ครอบคลุมบริการโทรศัพท  
ประจําที่ บริการโทรคมนาคม
ประเภทขอมูลและบริการ
โทรศัพทสาธารณะ 

๑.๑.๗ ความพรอมในการใชงานของ 
เครื่องโทรศพัทสาธารณะ 
(Payphone 
Service Availability) 

เวลาที่เครื่องสามารถใหบริการได x ๑๐๐ 
/ (เวลาที่เคร่ืองสามารถใหบริการได + 
เวลาที่เครื่องไมสามารถใหบริการ) 

ใหวัดเปนรายเดือน รายงานสง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส       
โดยแยกขอมูลในแตละเดือน 

- ไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ 
ในเขตกรุงเทพฯ และ 
ปริมณฑล 
- ไมตํ่ากวารอยละ ๘๕ 
ในเขตตางจังหวัด 

- 

 



 

ภาคผนวกแนบทายประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม  หนา ๔ จาก ๑๖ 

๑.๒ คาชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง  

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงานผล 

เปาหมาย หมายเหตุ 

๑.๒.๑ อัตราสวนการเรียกสําเร็จ 
(Successful call ratio) กรณีที่เปน
การโทรศัพทภายในโครงขายของ
ผูประกอบการเดียวกัน 

อัตราสวนจํานวนการเรียกท่ีสําเร็จตอจํานวน
การเรยีกท้ังหมด 

ใหวัดเฉลี่ยตลอด ๒๔ ช่ัวโมง        
(ทุกชวงเวลา)  
เฉลี่ยทุก ๓ เดือน 
รายงานสงสํานักงาน กสทช.         
ทกุไตรมาส 

- ไมนอยกวารอยละ ๙๐ (ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพท  
ประจําที่และบริการโทรศัพท
สาธารณะ 
(ข) จํานวนที่เรียกสําเร็จ ไดแก 
กรณีการเรียกที่ปลายทางรับสาย           
ไมรับสาย หรือปลายทางไมวาง  
 

๑.๒.๒ อัตราสวนการเรียกสําเร็จ 
(Successful call ratio) กรณีที่เปน
การโทรขามโครงขายตาง
ผูประกอบการ 

อัตราสวนจํานวนการเรียกท่ีสําเร็จตอจํานวน
การเรยีกท้ังหมด 

ใหวัดเฉลี่ยตลอด ๒๔ ช่ัวโมง        
(ทุกชวงเวลา) 
เฉลี่ยทุก ๓ เดือน 
รายงานสงสํานักงาน กสทช.         
ทุกไตรมาส 

- ไมนอยกวารอยละ ๘๕ 
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 ๑.๓ คาชี้วัดคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทขอมูล 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ 
แนวทางการวัด 

และการรายงานผล 
เปาหมาย หมายเหตุ 

๑.๓.๑ รอยละของเวลารวมทีอุ่ปกรณ
กระจายสัญญาณปลายทางไมสามารถ
ใหบริการไดใน ๑ เดือน  
(network unavailability : 
cumulative Last Mile Node 
outage time in a month ratio) 

อัตราสวนระหวางผลรวมของระยะเวลาที่ไม
สามารถใหบริการไดของทุกอุปกรณกระจาย
สัญญาณปลายทาง กับผลรวมของระยะเวลาที่
ตองใหบริการทั้งหมดของทุกอุปกรณกระจาย
สัญญาณปลายทางในหน่ึงเดือน 
(ผลรวมของระยะเวลาที่ไมสามารถใหบริการได
ภายใน ๑ เดือนของทุกๆ  อปุกรณกระจาย
สัญญาณปลายทาง(หนวยเปน ชม.)) x ๑๐๐/
(๒๔ x จํานวนวันของเดือน x จํานวนอุปกรณ
กระจายสัญญาณปลายทางของผูไดรับ
ใบอนุญาตทั้งหมดในโครงขาย) 

ใหวัดเปนรายเดือน 
รายงานสงสํานักงาน กสทช.         
ทุกไตรมาส โดยแยกขอมูลในแต
ละเดือน 

- ไมมากกวารอยละ ๑ (ก) อปุกรณกระจายสัญญาณ
ปลายทาง (Last Mile Node) 
สําหรับใหบริการอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง ยกตัวอยาง เชน 
อุปกณ Optical line terminal 
(OLT)  Digital Subscriber Line 
Access Multiplexer (DSLAM) 
หรือ Cable Modem 
Termination System (CMTS) 
เปนตน 
(ข) คิดรวมชวงเวลาทีไ่มสามารถ
ใหบริการไดเน่ืองจากการซอม
บํารุงท่ีอยูในแผนของผูรับ
ใบอนุญาต (Preventive 
Maintenance) ดวย 

๑.๓.๒ คา Round Trip Time (RTT) คาประวิงเวลาของแพ็คเก็ตจากฝงสงไปยังฝงรับ
จนกระทั่งกลับมายังฝงสงอีกครั้งหน่ึง  
(เวลาที่แพ็คเก็ตกลับมายังฝงสง – เวลาที่แพ็ค
เก็ตถูกสงออกไปจากฝงสง) 

ไมตองวัดคาชี้วัดคุณภาพบริการน้ี - ไมเกิน 50 ms        
(ใหพิจารณาชวงเวลาจาก
เกณฑรอยละ ๙๕ ของ
ชวงเวลาที่มีการใชงาน
หนาแนน) 
 
 

(ก) ใชเปนคาชี้วัดอางอิงในการ
ตรวจสอบคุณภาพการใหบริการ
เปนรายกรณี หรือกรณีแกไข
ปญหาเร่ืองรองเรียน  
(ข) ไมตองจัดสงรายงานผลการ
วัด (รายไตรมาส) ใหสํานักงาน 
กสทช. 
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ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ 
แนวทางการวัด 

และการรายงานผล 
เปาหมาย หมายเหตุ 

๑.๓.๓ ความเร็วเฉลี่ยในการสงขอมูลแบบ 
FTP  
(Average speed of FTP transfers)  

สําหรับการใชงาน FTP แตละครั้ง ความเร็ว
เฉล่ียในการสงขอมูลคือ 
จํานวนบิตขอมูลที่ถูกสง / (เวลาสิ้นสุดการใช 
FTP – เวลาเร่ิมตนการใช FTP)  

ไมตองวัดคาชี้วัดคุณภาพบริการน้ี - ไมตํ่ากวารอยละ ๗๐ 
ของความเร็วการ
ใหบริการที่ผูรับ
ใบอนุญาตไดโฆษณาหรือ
แจงใหผูใชบริการทราบ 
(ใหพิจารณาชวงเวลาจาก
เกณฑรอยละ ๙๕ ของ
ชวงเวลาที่มีการใชงาน
หนาแนน) 
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๒. บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที ่
 ๒.๑ คาชี้วัดคณุภาพบริการทั่วไป 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงานผล 

เปาหมาย หมายเหตุ 

๒.๑.๑ ระยะเวลาสําหรบัการขอเริ่มเปดใช
บริการ (Service activation time) 

ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอเปนจํานวนชั่วโมง 
นับจากเวลาที่ระบบของผูรบัใบอนุญาตไดรับ
ขอมูลคําขอเปดใชบริการ จนกระทั่งเวลาที่
ผูใชบริการสามารถเริ่มใชบริการไดเปนคร้ังแรก 

ใหวัดเปนรายเดือน รายงานสง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกขอมูลในแตละเดือน 

- สําหรับระบบ Pre-paid  
ไมเกิน ๓ ชั่วโมง สําหรับ
รอยละ ๙๐ ของการขอ
เร่ิมเปดใชบริการ 
- สําหรับระบบ Post-
paid  
ไมเกิน ๕ ชั่วโมงทําการ 
สําหรับรอยละ ๙๐ ของ
การขอเริ่มเปดใชบริการ 

หากผูรับใบอนุญาตแจงลวงหนา
กอนทําสัญญาวาจะเปดใหบริการ
ในจํานวนชั่วโมงที่เกินกวาประกาศ
กําหนด สามารถทําไดโดยใหแจง
เปนลายลักษณอักษร และแจงโดย
ทางวาจา แตหากไมมีการแจงทั้ง ๒ 
ทาง ใหถือเอาตามคาเปาหมายใน
ประกาศน้ี 
ทั้งน้ี การคํานวณคาชี้วัดคุณภาพ
บริการน้ีไมนับรวมกรณีดังกลาว
ขางตน และกรณีท่ีผูใชบริการมี
ปญหาติดคางชําระคาใชบริการ 
และกรณีของผูใชบริการที่กําลัง
ขอรับบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศพัทเคล่ือนท่ี 

๒.๑.๒ อัตราขอรองเรียนที่เก่ียวกับ
ขอผิดพลาดในการเรียกเก็บคาบริการ 
(Billing inaccuracy) 
 

(จํานวนขอรองเรียนที่เก่ียวกับขอผิดพลาดใน
การเรยีกเก็บคาบริการ / จํานวนผูใชบริการ
ทั้งหมด) x ๑๐๐ 

ใหวัดเปนรายเดือน รายงานสง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกขอมูลในแตละเดือน 

- ไมมากกวารอยละ ๐.๓ (ก) ใหรวมขอรองเรียนท้ังระบบ 
Pre-paid และ Post-paid และ
ใหรวมถึงกรณีที่เติมเงินโทรศัพท
แลวยอดเงินไมเขาดวย  
(ข) ขอรองเรียนตองเปน Valid 
complaint (นับรวมถึงเร่ือง
รองเรียนผาน call center ดวย) 
(ค) ใหนับรวมขอรองเรียนที่
เกิดข้ึนและยังคงเปนขอพิพาท
ระหวางผูรับใบอนุญาตและ
ผูใชบริการดวย 



 

ภาคผนวกแนบทายประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม  หนา ๘ จาก ๑๖ 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงานผล 

เปาหมาย หมายเหตุ 

๒.๑.๓ ระยะเวลาที่ตองรอในการขอใชบริการ
ดูแลลูกคาจากศูนยตอบรับโทรศัพท 
(Response time for accessing 
customer-service call center)  

ระยะเวลาที่ผูใชบริการตองรอนับจากตอนที่
ผูใชบริการตัดสินใจคุยกับพนักงานรับโทรศัพท 
(นับจากตอนกดหมายเลขเพื่อเลือกคุยกับ
พนักงานรับโทรศัพท) จนกระท่ังสามารถเริ่มตน
การส่ือสารกับพนักงานรับโทรศัพทได 

ใหวัดเปนรายเดือน รายงานสง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกขอมูลในแตละเดือน 

- ไมนานกวา ๖๐ วินาที ใหสามารถเรียกไปยังพนักงานรับ
โทรศพัท (กดหมายเลขเพื่อเลือกคุย
กับพนักงานรับโทรศัพท) ไดภายใน
ช้ันเมนูที่สอง ตอจากข้ันตอนการ
เลือกภาษาซ่ึงเปนชั้นเมนูแรก 

๒.๑.๔ จํานวนคร้ังที่หนวยรับ-สงสัญญาณ
วิทยุยอย (Cell) ภายในสถานีฐาน ไม
สามารถใหบริการได ติดตอกันเกิน ๔ 
ชั่วโมง ใน ๑ เดือนตอจํานวน Cell 
ทั้งหมดในทุกสถานีฐาน  (network 
unavailability : number of cell 
outages continuously over 4 
hours in a month) 

(จํานวนครั้งท่ี Cell ไมสามารถใหบริการได
ติดตอกันเกิน ๔ ชั่วโมงใน ๑ เดือน) x ๑๐๐/
จํานวน Cell ของผูไดรับใบอนุญาตท้ังหมดใน
ทุกสถานีฐาน 

ใหวัดเปนรายเดือน รายงานสง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกขอมูลในแตละเดือน 
 

- ไมมากกวา ๑๐ คร้ัง 
ตอ ๑๐๐ Cell ตอเดือน  
 

สําหรับขอ ๒.๑.๔ ถึง ขอ ๒.๑.๖ 
(ก) วัดรวมทุกเทคโนโลยี และคิด
รวมชวงเวลาที่ Cell ไมสามารถ
ใหบริการไดเน่ืองจากการซอม
บํารุงท่ีอยูในแผนของผูรับ
ใบอนุญาต (Preventive 
Maintenance) เปน Cell ท่ีไม
สามารถใหบริการไดดวย 
(ข) การแสดงผลการวัดบน
เว็บไซตของผูรับใบอนุญาตให
แสดงผลการวัดโดยระบุเปน
ตัวเลข (อาจมีการระบุเปนระดับ
ดวยได) และจะมีการพิจารณา
ปรับปรุงคาเปาหมายใหเหมาะสม
ย่ิงขึ้นในอนาคต 
(ค) วิธีการนับหนวยรับ-สง 
สัญญาณวิทยุยอย (Cell) ใน
สถานีฐานใหเปนไปตามที่
สํานักงาน กสทช. กําหนด 

๒.๑.๕ รอยละของจํานวนหนวยรับ-สง 
สัญญาณวิทยุยอย (Cell) ภายใน
สถานีฐานที่ไมสามารถใหบริการได
สะสมเกินกวา ๒๔ ชั่วโมงภายใน ๑ 
เดือน (network unavailability : 
number of cell outages 
continuously over 24 hours in a 
month) 

Cell ที่ไมสามารถใหบริการไดสะสมเกิน ๒๔ 
ช่ัวโมงภายใน ๑ เดือน โดยจะเริ่มนับชั่วโมง
สะสม ในกรณีที่ Cell ไมสามารถใหบริการได
ติดตอกันเกิน ๑ ชั่วโมงข้ึนไป 
(จํานวนของ Cell ทีไ่มสามารถใหบริการได
สะสมเกินกวา ๒๔ ช่ัวโมงภายใน ๑ เดือน) x 
๑๐๐/จํานวน Cell ของผูไดรบัใบอนุญาต
ทั้งหมดในทุกสถานีฐาน 

ใหวัดเปนรายเดือน รายงานสง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกขอมูลในแตละเดือน 

- ไมมากกวารอยละ ๓ 

๒.๑.๖ รอยละของเวลารวมที่ทุกหนวยรับ-สง 
สัญญาณวิทยุยอย (Cell) ภายใน
สถานีฐานไมสามารถใหบริการไดใน 
๑ เดือนของเวลาที่ตองใหบริการทั้งหมด  
(network unavailability : 
cumulative cell outage time in 
a month) 

ผลรวมของระยะเวลาที่ไมสามารถใหบริการได
ในหนึ่งเดือนของทุก Cell 
(เวลารวมของทุก Cell ท่ีไมสามารถใหบริการได
ภายใน ๑ เดือน (หนวยเปนชม.)) x ๑๐๐/    
(๒๔ x จํานวนวันของเดือน x จํานวน Cell ของ
ผูไดรับใบอนุญาตทั้งหมดในทุกสถานีฐาน) 

ใหวัดเปนรายเดือน รายงานสง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกขอมูลในแตละเดือน 
 

- ไมมากกวารอยละ ๑ 
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 ๒.๒ คาชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงานผล 

เปาหมาย หมายเหตุ 

๒.๒.๑ อัตราสวนการเรียกสําเร็จ 
(Successful call ratio) กรณีที่เปน
การโทรศัพทภายในโครงขายของ
ผูประกอบการเดียวกัน 

อัตราสวนจํานวนการเรียกท่ีสําเร็จ  
ตอจํานวนการเรียกทั้งหมด 
 

ใหวัดใน ๒ ชวงเวลาไดแก 
๑. ชวงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  

เฉลี่ยทุก ๓ เดือน 
๒. ชวงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

เฉลี่ยทุก ๓ เดือน  
โดยแยกขอมูลในแตละชวงเวลา 
รายงานสงสํานักงาน กสทช.     
ทุกไตรมาส 

- ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ขอ ๒.๒.๑ และขอ ๒.๒.๒ 
จํานวนการเรียกท่ีสําเร็จ ไดแก 
กรณีการเรียกที่ปลายทางรับสาย      
ไมรับสาย หรือปลายทางไมวาง 
ทั้งน้ีคาเปาหมายท่ีระบุใหนับ
เฉพาะบริการแบบราคาปกติ    
น่ันคอื ไมนับรวมบริการเสียงแบบ
ประหยัด เชน ๑๒๓๔ เปนตน 

๒.๒.๒ อัตราสวนการเรียกสําเร็จ 
(Successful call ratio) กรณีที่เปน
การโทรขามโครงขายตาง
ผูประกอบการ 

อัตราสวนจํานวนการเรียกท่ีสําเร็จตอจํานวน
การเรยีกท้ังหมด 
 

ใหวัดใน ๒ ชวงเวลาไดแก 
๑) ชวงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  

เฉลี่ยทุก ๓ เดือน 
๒) ชวงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  

เฉลี่ยทุก ๓ เดือน 
โดยแยกขอมูลในแตละชวงเวลา 
รายงานสงสํานักงาน กสทช.  
ทุกไตรมาส 

- ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

๒.๒.๓ อัตราสวนของกรณีที่สายหลุด (Drop 
Call Rate)  

อัตราสวนของจํานวนสายหลุดตอจํานวนการ
เรียกใชทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ใหวัดใน ๒ ชวงเวลาไดแก 
๑) ชวงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  

เฉลี่ยทุก ๓ เดือน 
๒) ชวงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  

เฉลี่ยทุก ๓ เดือน 
โดยแยกขอมูลในแตละชวงเวลา 
รายงานสงสํานักงาน กสทช. 
ทุกไตรมาส 

- ไมมากกวารอยละ ๒ - 



 

ภาคผนวกแนบทายประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม  หนา ๑๐ จาก ๑๖ 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงานผล 

เปาหมาย หมายเหตุ 

๒.๒.๔ คุณภาพของเสียง (Mean Opinion 
Score (MOS)) 
 

การวัดคุณภาพของเสียงจากโครงขายโทรศัพท ใหวัดเฉลี่ยทุก ๓ เดือน 
รายงานสงสํานักงาน กสทช.  
ทุกไตรมาส 

- ไมตํ่ากวา ๒.๕ 
(รอยละ ๙๐ ของขอมูลที่
วัดไดตองไมตํ่ากวาคานี้) 

- การวัดใหแบงออกตามภูมิภาค 
(๔ ภูมิภาค) และผูรับใบอนุญาต
เลือกจังหวัดในภูมิภาคน้ันๆ เอง
ในการวัด 
- ใหมีเครื่องท่ีสวนกลาง (ใน
กรุงเทพฯ) และทําการวดัโดยการ
เรียกเขาจากภูมิภาคตางๆ เขาสู
สวนกลาง ไมนอยกวา ๕๐ คร้ัง
ตอเดือนตอภูมิภาค (ภูมิภาคเรียก
เขาสวนกลาง) โดยการวัดทั้งหมด
วัดภายในโครงขายเดียวกัน (on-
net) 

๒.๒.๕ อัตราสวนของกรณีที่สายหลุด (Drop 
Call Rate) ในพ้ืนที่เฝาระวัง 

อัตราสวนของจํานวนสายหลุดตอจํานวนการ
เรียกใชทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมง ในพ้ืนที่เฝา
ระวัง 

ใหวัดเฉลี่ยทุก ๓ เดือน 
รายงานสงสํานักงาน กสทช.     
ทุกไตรมาส 

- ไมมากกวารอยละ ๒ ใหวัดคุณภาพการบริการในพื้นท่ี
เฝาระวังตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
กําหนด 

 



 

ภาคผนวกแนบทายประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม  หนา ๑๑ จาก ๑๖ 

๒.๓. คาช้ีวัดคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทขอมูล 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ 
แนวทางการวัด 

และการรายงานผล 
เปาหมาย หมายเหตุ 

๒.๓.๑ อัตราสวนจํานวนครั้งท่ีคา Round 
Trip Time (RTT) ตํ่ากวาคาที่กําหนด 

อัตราสวนเปนรอยละระหวางจํานวนครั้งที่ทํา
การวัดคา RTT ไดต่ํากวาคาที่กําหนดและ
จํานวนครั้งที่ทําการทดสอบวัดคา RTT ทั้งหมด 
โดยกําหนดให RTT เปนระยะเวลาที่ใชสงแพ็ค
เก็ตจากฝงสงไปยงัฝงรับจนกระท่ังกลับมายังฝง
สงอีกครั้งหน่ึง และใหคํานวณจากผลตาง
ระหวางเวลาที่แพ็คเก็ตกลับมายังฝงสง และ
เวลาที่แพ็คเก็ตถูกสงออกไปจากฝงสง 

ใหวัดและรายงานผลการวัดตาม
แนวทางการวัดคาช้ีวัดคุณภาพ
บริการที่สํานักงาน กสทช. 
กําหนด 
 

- ไมตํ่ากวารอยละ 80  
โดยกําหนดให RTT ของ
แตละเทคโนโลยีมีคาดังน้ี 
1) 1,000 มิลลิวินาที 
สําหรับเทคโนโลย ี2G 
2) 500 มิลลิวินาที   
สําหรับเทคโนโลย ี3G  
3) 150 มิลลิวินาท ี
สําหรับเทคโนโลย ี4G  
และ 5G 

(ก) คาเปาหมายท่ีกําหนดเปนการ
กําหนดสมรรถภาพ/
ความสามารถในการใหบริการ
โดยท่ัวไปของโครงขาย โดยมิได
เปนการกําหนดระดับคณุภาพการ
ใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตและ
ผูใชบริการทําสัญญารวมกันแต
อยางใด 
(ข) อุปกรณปลายทางที่ทําการ
ทดสอบจะอยูกับท่ี หรือเคลื่อนที่ก็ได  

๒.๓.๒ อัตราสวนจํานวนครั้งที่รับสงขอมูล
แบบ FTP ไดสําเร็จ (FTP success 
ratio) 

อัตราสวนเปนรอยละระหวางจํานวนครั้งที่รับสง
ขอมูลแบบ FTP ไดสําเร็จและจํานวนคร้ังท่ี
ทดสอบการรับสง FTP ทั้งหมด  

 

ใหวัดและรายงานผลการวดัตาม
แนวทางการคาช้ีวัดคุณภาพ
บริการที่สํานักงาน กสทช. 
กําหนด 

 

- ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 
สําหรับกรณี Download 
และไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
สําหรับกรณี Upload 
โดยกําหนดใหใชสําหรับ
ทุกเทคโนโลยี 

(ก) คาเปาหมายท่ีกําหนดเปนการ
กําหนดสมรรถภาพ/
ความสามารถในการใหบริการ
โดยท่ัวไปของโครงขาย โดยมิได
เปนการกําหนดระดับคณุภาพการ
ใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตและ
ผูใชบริการทําสัญญารวมกันแต
อยางใด ทั้งน้ี กสทช. อาจกําหนด
ความเร็วเฉล่ียในการสงขอมูลข้ัน
ตํ่าสําหรับใชทําสัญญารวมกัน
ระหวางผูรับใบอนุญาตและ
ผูใชบริการ (Fair Usage Policy) 
ตามความจําเปนและเหมาะสมก็
ได 
(ข) อุปกรณปลายทางที่ทําการ
ทดสอบจะอยูกับท่ี หรือเคลื่อนที่ก็ได 
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ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ 
แนวทางการวัด 

และการรายงานผล 
เปาหมาย หมายเหตุ 

๒.๓.๓ อัตราสวนจํานวนครั้งที่รับสงขอมูล
แบบ FTP ไดไมตํ่ากวาอัตราบิตที่
กําหนด (FTP ratio subjected to 
specified bitrate) 

อัตราสวนเปนรอยละระหวางจํานวนครั้งที่รับสง
ขอมูลแบบ FTP ไดไมตํ่ากวากวาอัตราบิตที่
กําหนดและจํานวนครั้งที่ทดสอบการรับสง FTP 
สําเร็จทั้งหมด โดยกําหนดใหอัตราบิตเปน
จํานวนบิตที่รับสงขอมูลแบบ FTP หารดวย
ผลตางระหวางเวลาส้ินสุดและเริ่มตนการรับสง
ขอมูลแบบ FTP  

 

ใหวัดและรายงานผลการวัดตาม
แนวทางการวัดคาช้ีวดัคุณภาพ
บริการที่สํานักงาน กสทช. 
กําหนด 

 

  

- ไมตํ่ากวารอยละ 75 
สําหรับกรณี Download  
โดยกําหนดใหอัตราบิต 
(Bitrate) ของแตละ
เทคโนโลยีมีคาดังน้ี  
1) 48 กิโลบิตตอวินาที 
สําหรับเทคโนโลยี 2G 
2) 750 กิโลบิตตอวินาที  
สําหรับเทคโนโลย ี3G  
3) 2.5 เมกะบิตตอ
วินาที 
สําหรับเทคโนโลย ี4G 
และ 5G ที่ไมไดใชคล่ืน
ความถ่ียาน 2600 
เมกะเฮิรตซ 
4) 5 เมกะบิตตอวินาที 
สําหรับเทคโนโลยี 5G ที่
ใชคล่ืนความถ่ียาน 
2600 เมกะเฮิรตซ 
- ไมตํ่ากวารอยละ 75 
สําหรับกรณี Upload 
โดยกําหนดใหอัตราบิต 
(Bitrate) ของแตละ
เทคโนโลยีมีคาดังน้ี  
1) 20 กิโลบิตตอวินาที 
สําหรับเทคโนโลย ี2G 
2) 300 กิโลบิตตอวินาที  
สําหรับเทคโนโลย ี3G  

(ก) คาเปาหมายท่ีกําหนดเปนการ
กําหนดสมรรถภาพ/
ความสามารถในการใหบริการ
โดยท่ัวไปของโครงขาย โดยมิได
เปนการกําหนดระดับคณุภาพการ
ใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตและ
ผูใชบริการทําสัญญารวมกันแต
อยางใด ทั้งน้ี กสทช. อาจกําหนด
ความเร็วเฉล่ียในการสงขอมูลข้ัน
ตํ่าสําหรับใชทําสัญญารวมกัน
ระหวางผูรับใบอนุญาตและ
ผูใชบริการ (Fair Usage Policy) 
ตามความจําเปนและเหมาะสมก็
ได 
(ข) อุปกรณปลายทางท่ีทําการ
ทดสอบจะอยูกับที่ หรือเคล่ือนท่ี
ก็ได  

 

 

 



 

ภาคผนวกแนบทายประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม  หนา ๑๓ จาก ๑๖ 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ 
แนวทางการวัด 

และการรายงานผล 
เปาหมาย หมายเหตุ 

3) 500 กิโลบิตตอวินาที 
สําหรับเทคโนโลยี 4G 
และ 5G ที่ไมไดใชคล่ืน
ความถ่ียาน 2600 
เมกะเฮิรตซ  
4) 1.25 เมกะบิตตอ
วินาทีสําหรับเทคโนโลย ี 
5G ท่ีใชคล่ืนความถี่ยาน 
2600 เมกะเฮิรตซ 

๒.๓.๔ อัตราสวนจํานวนคร้ังที่ HTTP โหลด
ไดภายในเวลาที่กําหนด (HTTP ratio 
subjected to specified time 
duration) 

 

อัตราสวนเปนรอยละระหวางจํานวนครั้งที่ 
HTTP โหลดไดภายในเวลาท่ีกําหนดและจํานวน
ครั้งท่ีทดสอบ HTTP ทั้งหมด  

 

 

 

ใหวัดและรายงานผลการวัดตาม
แนวทางการคาช้ีวัดคุณภาพ
บริการที่สํานักงาน กสทช. 
กําหนด 

 

- ไมตํ่ากวารอยละ 80 
โดยมีเวลาที่กําหนด
เทากับ 10 นาที สําหรับ
เทคโนโลย ี2G   
- ไมตํ่ากวารอยละ 90 
โดยมีเวลาที่กําหนด
เทากับ 3 นาที สําหรับ
เทคโนโลยี 3G    
- ไมตํ่ากวารอยละ 90 
โดยมีเวลาที่กําหนด
เทากับ 1 นาที สําหรับ
เทคโนโลยี 4G และ 5G 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) คาเปาหมายท่ีกําหนดเปนการ
กําหนดสมรรถภาพ/
ความสามารถในการใหบริการ
โดยท่ัวไปของโครงขาย โดยมิได
เปนการกําหนดระดับคณุภาพการ
ใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตและ
ผูใชบริการทําสัญญารวมกันแต
อยางใด 
(ข) อุปกรณปลายทางท่ีทําการ
ทดสอบจะอยูกับที่ หรือเคล่ือนที่
ก็ได  



 

ภาคผนวกแนบทายประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม  หนา ๑๔ จาก ๑๖ 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ 
แนวทางการวัด 

และการรายงานผล 
เปาหมาย หมายเหตุ 

๒.๓.๕ อัตราสวนจํานวนครั้งที่สามารถเขาถึง
บริการสตรีมมิง่ (Streaming service 
accessibility) 

อัตราสวนเปนรอยละระหวางจํานวนครั้งที่
เขาถึงบริการสตรีมม่ิงไดสําเร็จและจํานวนครั้งท่ี
ทดสอบบริการสตรีมม่ิงท้ังหมด 

 

ใหวัดและรายงานผลการวัดตาม
แนวทางการคาช้ีวัดคุณภาพ
บริการที่สํานักงาน กสทช. 
กําหนด 

 

- ไมตํ่ากวารอยละ 80 
สําหรับเทคโนโลย ี3G 4G 
และ 5G 

 

(ก) คาเปาหมายท่ีกําหนดเปนการ
กําหนดสมรรถภาพ/
ความสามารถในการใหบริการ
โดยท่ัวไปของโครงขาย โดยมิได
เปนการกําหนดระดับคณุภาพการ
ใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตและ
ผูใชบริการทําสัญญารวมกันแต
อยางใด 
(ข) อุปกรณปลายทางท่ีทําการ
ทดสอบจะอยูกับที่ หรือเคล่ือนที่
ก็ได  

๒.๓.๖ อัตราสวนจํานวนครั้งการแสดงวีดิทัศน
แบบสตรีมม่ิงไดอยางสมบูรณ 
(Streaming reproduction success 
ratio) 

อัตราสวนเปนรอยละระหวางจํานวนครั้งที่การ
แสดงวีดิทัศนแบบสตรีมม่ิงไดอยางสมบูรณและ
จํานวนครั้งที่ทดสอบการแสดงวีดิทัศนแบบ
สตรีมม่ิงท้ังหมด  

 

ใหวัดและรายงานผลการวัดตาม
แนวทางการคาช้ีวัดคุณภาพ
บริการที่สํานักงาน กสทช. 
กําหนด 

 

- ไมตํ่ากวารอยละ 80 
สําหรับเทคโนโลย ี3G 4G 
และ 5G 
 

(ก) คาเปาหมายท่ีกําหนดเปนการ
กําหนดสมรรถภาพ/
ความสามารถในการใหบริการ
โดยท่ัวไปของโครงขาย โดยมิได
เปนการกําหนดระดับคณุภาพการ
ใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตและ
ผูใชบริการทําสัญญารวมกันแต
อยางใด 
(ข) อุปกรณปลายทางท่ีทําการ
ทดสอบจะอยูกับที่ หรือเคล่ือนที่
ก็ได  
 
 
 
 



 

ภาคผนวกแนบทายประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม  หนา ๑๕ จาก ๑๖ 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ 
แนวทางการวัด 

และการรายงานผล 
เปาหมาย หมายเหตุ 

๒.๓.๗ ระยะเวลาท่ีใชในการสง SMS จากฝง
สงไปยังฝงรับ (SMS end-to-end 
delivery time) 

เวลาที่ใชในการสง Short Message จากอุปกรณ
ตนทางสงไปยังอุปกรณปลายทางสําเร็จ = จุดของ
เวลาที่อุปกรณปลายทางไดรับ Short Message 
จากอุปกรณตนทาง – จุดของเวลาท่ีอุปกรณตน
ทางสง Short Message  

ไมตองวัดคาชี้วัดคุณภาพบริการน้ี - ไมเกิน ๙๐ วินาที 
สําหรับรอยละ ๘๐ ของ 
SMS ที่ฝงรับไดรับสําเร็จ
ภายใน Timeout ที่ 
๑๗๕ วินาที 

สําหรับขอ ๒.๓.๗ ถึงขอ ๒.๓.๑๐ 
(ก) คาเปาหมายท่ีกําหนดเปนการ
กําหนดสมรรถภาพ/ความสามารถ
ในการใหบริการโดยท่ัวไปของ
โครงขาย โดยมิไดเปนการกําหนด
ระดับคุณภาพการใหบริการที่ผูรบั
ใบอนุญาตและผูใชบริการทํา
สัญญารวมกันแตอยางใด 
(ข) อุปกรณปลายทางท่ีทําการ
ทดสอบจะอยูกับที่ หรือเคล่ือนท่ี
ก็ได  

๒.๓.๘ อัตราสวนจํานวน SMS ที่ไปถึงฝงรับ
ไดสําเร็จ (SMS completion 
success ratio) 

จํานวน Short Message ที่อุปกรณปลายทาง
ไดรบัภายใตเวลาท่ีกําหนด /จํานวน Short 
Message ที่สงในการทดสอบทั้งหมด × 100 (%)  
หมายเหตุ: ในกรณีท่ีทําการวัดตามมาตรฐาน 
ETSI TS 102 250-2 v2.7.1 สามารถคํานวณได
จาก 
(1-SMS completion failure ratio) × 100 (%) 

ไมตองวัดคาช้ีวัดคุณภาพบรกิารนี้ - ไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ 
ของการทดสอบทั้งหมด 
จะตองไดรับสําเร็จที่ฝงรับ 
ภายใน Timeout ที่ ๑๗๕ 
วินาที 

๒.๓.๙ ระยะเวลาที่ใชในการสง MMS จากฝง
สงไปยังฝงรับ (MMS end-to-
end delivery t ime) 

เวลาที่ ใช ในการสง Multimedia Message จาก
อุปกรณตนทางสงไปยังอุปกรณปลายทางสําเร็จ = 
จุ ด ข อ งเว ล าที่ อุ ป ก รณ ป ล าย ท าง ได รั บ 
Multimedia Message จากอุปกรณตนทาง – จุด
ของเวลาที่ อุ ปกรณ ต นทางส ง Multimedia 
Message 
หมายเหตุ: อุปกรณปลายทางต้ังโหมดของการ
ด า ว น โห ล ด  Multimedia Message แ บ บ
อัตโนมัต ิ 

ไมตองวัดคาช้ีวัดคุณภาพบริการน้ี - ภายใน ๕ นาที สําหรับ
รอยละ ๗๐ ของ MMS ที่
ฝงรับไดรับสําเร็จ
ภายใน Timeout ท่ี 
๑๓ นาที  
 
 

๒.๓.๑๐ อัตราสวนจํานวน MMS ท่ีไปถึงฝงรบั
ไดสําเร็จ (MMS completion 
success ratio) 

จํานวน Multimedia Message ที่อุปกรณ
ปลายทางไดรับภายใตเวลาท่ีกําหนด /จํานวน 
Multimedia Message ที่สงในการทดสอบ
ทั้งหมด × 100 (%)  
หมายเหตุ: ในกรณีที่ทําการวัดตามมาตรฐาน ETSI 
TS 102 250-2 v2.7.1 สามารถคํานวณไดจาก (1-
MMS end-to-end failure ratio) x 100 (%) 

ไมตองวัดคาชี้วัดคุณภาพบริการน้ี ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 
ของการทดสอบท้ังหมด 
จะตองไดรับสําเร็จที่ฝง
รับ ภายใน Timeout ที่ 
๑๓ นาที 
 



 

ภาคผนวกแนบทายประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม  หนา ๑๖ จาก ๑๖ 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ 
แนวทางการวัด 

และการรายงานผล 
เปาหมาย หมายเหตุ 

๒.๓.๑1 คาอัตราบิตเฉลี่ยของการรับสงขอมูล
แบบ FTP (Average FTP Bitrate) 

 

ผลรวมของคาอัตราบิตของการรับสงขอมูลแบบ 
FTP ที่แตละตําแหนงท่ีทําการวัดหารดวย
จํานวนตําแหนงที่ทําการวัดทั้งหมด โดย
กําหนดใหอัตราบิตเปนจํานวนบิตที่รับสงขอมูล
แบบ FTP หารดวยผลตางระหวางเวลาส้ินสุด
และเริ่มตนการรบัสงขอมูลแบบ FTP  

 

ใหวัดและรายงานผลการวัดตาม
แนวทางการคาช้ีวัดคุณภาพ
บริการที่สํานักงาน กสทช. 
กําหนด 

 

- ไมตํ่ากวา 20 เมกะบิต
ตอวินาทีสําหรับกรณี 
Download และไมตํ่า
กวา 5 เมกะบิตตอวินาท ี
สําหรับกรณี Upload 
โดยกําหนดใหใชเฉพาะ 
เทคโนโลยี 5G ที่ใชคล่ืน
ความถ่ียาน 2600 
เมกะเฮิรตซ 

(ก) คาเปาหมายท่ีกําหนดเปนการ
กําหนดสมรรถภาพ/ความสามารถใน
การใหบริการโดยทั่วไปของโครงขาย 
โดยมิไดเปนการกําหนดระดับ
คุณภาพการใหบริการท่ีผูรับ
ใบอนุญาตและผูใชบริการทําสัญญา
รวมกันแตอยางใด ทั้งน้ี กสทช. อาจ
กําหนดความเร็วเฉลี่ยในการสงขอมูล
ข้ันตํ่าสําหรับใชทําสัญญารวมกัน
ระหวางผูรับใบอนุญาตและ
ผูใชบริการ (Fair Usage Policy) ตาม
ความจําเปนและเหมาะสมก็ได 
(ข) อุปกรณปลายทางที่ทําการ
ทดสอบจะอยูกับท่ี หรือเคลื่อนที่ก็ได  

หมายเหต ุ 
๑. คาชี้วัดคุณภาพบริการขางตนไมรวมในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยั หรอืเหตุจําเปนอยางยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได 
๒. คาชี้วัดคุณภาพบริการขางตนไมใชบังคับกับโครงขายการใหบริการตามโครงการหรือแผนงานจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคมของสํานักงาน กสทช. 
๓. คาชี้วัดคุณภาพบริการในขอ ๑. บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมประจําที่ มีผลใชบังคับกับผูรับใบอนุญาตซึ่งใหบริการประเภทขายตอบริการโทรศัพทประจําที่ ผูรับ
ใบอนุญาตประเภทขายตอบริการโทรศัพทสาธารณะ และผูรับใบอนุญาตการใหบริการอินเตอรเน็ตแบบที่ ๑ ประเภทไมมีโครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง (เชาใชผานโครงขาย
โทรคมนาคมของผูใหบริการอื่น) ดวย หากคาชี้วัดคุณภาพบริการใดไมสามารถวัดได ใหระบุวาขอมูลผลการวัดจะสามารถอางอิงไดจากโครงขายของผูรับใบอนุญาตรายใด 
๔. คาชี้วัดคุณภาพบริการในขอ ๒. บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ มีผลใชบังคับกับผูรับใบอนุญาตซึ่งใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบโครงขายเสมือน (MVNO) 
ดวย หากคาชี้วัดคุณภาพบริการใดไมสามารถวัดได ใหระบุวาขอมูลผลการวัดจะสามารถอางอิงไดจากโครงขายของผูรับใบอนุญาตรายใด 
๕. คาชี้วัดคุณภาพบริการในขอ ๒. บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ใชบังคับเฉพาะบริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ โดยไมใชบังคับกับ
บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมไรสายประเภทอื่นแตอยางใด อาทิ เชน โครงขาย Trunked Radio หรือ โครงขาย Broadband Wireless Access ในลักษณะ Radio 
Local Area Network (RLAN หรือ WiFi) เปนตน 

๖. คาชี้วัดคุณภาพบริการในขอ ๒. บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไมใชบังคบักับพ้ืนที่ภายในอาคารสวนบุคคลในลักษณะท่ีพักอาศัย 



 

ภาคผนวก แนบทายประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม หนา ๑๗ จาก ๑๗ 

 

 


