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1. ความเปOนมา 
 บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูลผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ในป:จจุบันถือเป�นบริการ

โทรคมนาคมพ้ืนฐานที่มีความสําคัญอย+างยิ่ง สําหรับผู�ใช�บริการโทรคมนาคมทั่วไปในประเทศ เป�นรูปแบบการ
สื่อสารโทรคมนาคมที่มีบทบาทและมีความจําเป�นมากยิ่งข้ึนอย+างต+อเนื่องสําหรับการดํารงชีวิตประจําวันและการ
ดําเนินธุรกิจ การกํากับดูแลคุณภาพบริการโทรคมนาคมจึงเป�นหนึ่งในนโยบายที่สําคัญนโยบายหนึ่งของหน+วยงาน
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในหลายประเทศ  

 เพ่ือเป�นการคุ�มครองให�ผู�ใช�บริการได�รับบริการโทรคมนาคมที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ และเป�นการ
ส+งเสริมสนับสนุนพัฒนาการทางโครงข+ายโทรคมนาคมของประเทศ อันจะก+อให�เกิดประโยชนDสูงสุดแก+ผู�ใช�บริการ
โทรคมนาคม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนD และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ (กสทช.) ได�
ออกประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล+ม 
136 ตอนพิเศษ 265 ง เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และมีผลบังคับใช�ต้ังแต+วันที่ 1 มกราคม 2563 เป�นต�นไป โดยได�
กําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตซ่ึงให�บริการโทรคมนาคม มีหน�าที่ต�องให�บริการตามมาตรฐานคุณภาพการให�บริการที่
กําหนดตลอดระยะเวลาท่ีได�รับใบอนุญาต 

2. กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 2.1 พระราชบัญญัติองคDกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนD และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  
 มาตรา 27 ให� กสทช. มีอํานาจหน�าท่ี ดังต+อไปนี้ 
 (6) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนD และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือให�ผู�ใช�บริการได�รับบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต�อง และเป�นธรรม และกําหนด
หลักเกณฑDและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค+าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล+าว 
 (10) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคDทางด�านเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนD กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม 
 (24) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหน�าที่ของ กสทช. 
 มาตรา 28 ให� กสทช. จัดให�มีการรับฟ:งความคิดเห็นของผู�มีส+วนได�เสียและประชาชนท่ัวไป เพ่ือนําความ
คิดเห็นที่ได�มาประกอบการพิจารณาก+อนออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เก่ียวกับการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนD และกิจการโทรคมนาคมท่ีมีผลใช�บังคับเป�นการทั่วไปและเก่ียวข�องกับการ
แข+งขันในการประกอบกิจการหรือมีผลกระทบต+อประชาชนอย+างมีนัยสําคัญ โดยต�องให�ข�อมูลเก่ียวกับความเป�นมา 
เหตุผล ความจําเป�น และสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับเร่ืองที่จะรับฟ:งความคิดเห็น ตลอดจนประเด็นท่ีต�องการรับฟ:ง
ความคิดเห็น ท้ังน้ี ระยะเวลาในการรับฟ:งความคิดเห็นต�องไม+น�อยกว+าสามสิบวัน เว�นแต+ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมี
ความจําเป�นเร+งด+วน กสทช. อาจกําหนดระยะเวลาในการรับฟ:งความคิดเห็นให�น�อยกว+าระยะเวลาที่กําหนดได� 
 2.2 ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม 

3. เหตุผลและความจําเปOน  
 ด�วยวิวัฒนาการเทคโนโลยีโทรคมนาคมประเภทข�อมูลผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีในช+วงที่ผ+าน
มาได�มีการเปลี่ยนแปลงไปอย+างรวดเร็ว ซ่ึงในป:จจุบันเทคโนโลยีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ได�เข�าสู+ยุคที่ห�า หรือ 
International Mobile Telecommunications (IMT) - 2020 (5G) ซ่ึงเป�นการพัฒนาไปอีกข้ันของการให�บริการ
อินเตอรDเน็ตบรอดแบนดDไร�สายความเร็วสูง ผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ โดยมีเป^าหมายให�มีการรับส+งข�อมูล
ท่ีรวดเร็วข้ึน สามารถรองรับการเชื่อมต+อกับอุปกรณDโทรคมนาคมได�เป�นจํานวนมากผ+านอินเตอรDเน็ตหรือ
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อุปกรณDเสริมประเภทอ่ืน (Internet of Things : IoT) รวมไปถึงความเสถียรในการใช�งาน ซ่ึงในป:จจุบันผู� รับ
ใบอนุญาตโทรคมนาคมมีการเปbดให�บริการไปแล�ว ในบางพ้ืนที่ 
  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนD และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ 
(สํานักงาน กสทช.) จึงเห็นสมควรดําเนินการปรับปรุงแก�ไขประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการ
ให�บริการโทรคมนาคม ลงวันท่ี 12 กันยายน 2562 ให�มีความครอบคลุมเทคโนโลยี IMT-2020 โดยได�จัดทํา (ร+าง) 
ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม ซ่ึงเป�นการดําเนินการให�กฎระเบียบมี
ความเป�นป:จจุบันกับสภาพการณDของเทคโนโลยี IMT-2020 ง+ายต+อการบังคับใช� ในการกํากับดูแลคุณภาพบริการ
โทรคมนาคม รวมทั้งเพิ่มเติมค+าเป̂าหมายและค+าชี้วัดคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูลผ+าน
โครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ให�มีความเหมาะสมสอดคล�องกับสภาพการณDของเทคโนโลยี IMT-2020 ในป:จจุบัน 
และใช�เป�นกรอบอ�างอิงสําหรับการกํากับดูแลคุณภาพของบริการโทรคมนาคมสําหรับประเทศไทย และเพื่อเป�น
การคุ�มครองให�ผู�ใช�บริการได�รับบริการโทรคมนาคมท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพการให�บริการที่มีความเหมาะสม 
และสนับสนุนให�เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ อันจะก+อให�เกิดประโยชนDสูงสุดแก+ผู�ใช�บริการโทรคมนาคม 
  การดําเนินการปรับปรุงแก�ไขประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ให�มีความครอบคลุมเทคโนโลยี IMT-2020 สํานักงาน กสทช. ได�ม ีคําสั ่งแต+งตั ้ง
คณะทํางานจัดทํามาตรฐานและคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม สําหรับเทคโนโลยี International Mobile 
Telecommunications (IMT) - 2020 โดยมีอํานาจหน�าท่ี ดังต+อไปนี้ 
 (1) ศึกษาข�อมูลรายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม กําหนดค+าชี้วัดคุณภาพ
บริการโทรคมนาคมและค+าเป̂าหมาย เพื่อนํามาใช�บังคับให�มีความเหมาะสมสอดคล�องกับสภาพการณDของ
เทคโนโลยี IMT-2020 ในป:จจุบัน  
 (2) ปรับปรุงแก�ไขประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนD และกิจการโทรคมนาคม
แห+งชาติ เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม ให�มีความเหมาะสมสอดคล�องกับสภาพการณDของ
เทคโนโลยี IMT-2020 ในป:จจุบัน  
 (3) รายงานผลการดําเนินงานให�เลขาธิการ กสทช. ทราบ 
 (4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได�รับมอบหมายจากเลขาธิการ กสทช. 

4. สรุปสาระสําคัญ 
 การดําเนินการปรับปรุงแก�ไขประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม 
12 กันยายน 2562 ให�มีความครอบคลุมเทคโนโลยี IMT-2020 โดยได�จัดทํา (ร+าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง 
มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม สามารถสรุปได� ดังนี้ 

4.1 เน้ือหาของ (ร�าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม 
เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ แนวทางในการจัดทํา/เหตุผล 

ประกาศ กสทช. เร่ือง เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให� บ ริการ
โทรคมนาคม  

ใช�ถ�อยคําตามประกาศเดิม 

ข�อ 1 ประกาศน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต+วันท่ี 1 มกราคม 25645 เป�นต�นไป กําหนดวันท่ีประกาศมีผลใช�บังคับ 
ข�อ 2 ให�ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนD 
และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการ
โทรคมนาคม ลงวันท่ี 12 กันยายน 2562 
(1) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนD และ
กิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียง ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

กําหนดเพ่ือยกเลิกประกาศเดิม 
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เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ แนวทางในการจัดทํา/เหตุผล 
(2) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนD และ
กิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการ
โทรคมนาคมประเภทข�อมูลผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2561 
ข�อ 3 ในประกาศน้ี 
 “คุณภาพการให�บริการ” หมายความว+า สมรรถนะโดยรวมของการ
ให�บริการ ซ่ึงเป�นตัวกําหนดระดับของความพึงพอใจของผู�ใช�บริการตาม
ข�อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว+างประเทศ ITU-T E.800 
(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) 
 “โครงข+ายโทรคมนาคมประจําท่ี” หมายความว+า โครงข+ายการ
ให�บริการโทรคมนาคมท่ีมีลักษณะการให�บริการแบบประจําท่ี ผ+านโครงข+าย
สายทองแดง (Copper Wire Network) หรือโครงข+ายใยแก�วนําแสง (Fiber 
Optic Network) หรือโครงข+ายร+วมท้ังสองประเภท 
 “โครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี” หมายความว+า โครงข+ายการ
ให�บริการโทรคมนาคมท่ีให�บริการผ+านคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม 
ในกิจการเคล่ือนท่ีทางบก (Land Mobile Service) 
 “บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง” หมายความว+า การให�บริการ
เสียงในกิจการโทรศัพทDประจํา ท่ี โทรศัพทDสาธารณะผ+านโครงข+ าย
โทรคมนาคมประจําท่ี หรือโทรศัพทDเคล่ือนท่ีผ+านโครงข+ายโทรคมนาคม
เคล่ือนท่ี 
        “บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูล” หมายความว+า การให�บริการ
การเข�าถึงอินเตอรDเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ผ+านโครงข+าย
โทรคมนาคมประจําท่ีหรือโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี บริการ Short 
Message Service (SMS) และ Multimedia Messaging Service (MMS) 
ผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี โดยไม+รวมถึง บริการวงจรเช+า (Leased 
Line) และบริการโครงข+ายเสมือน (Virtual Private Network: VPN)  
 “บริการโทรคมนาคม” หมายความว+า การให�บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง หรือ บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูล หรือบริการ
โทรคมนาคมท้ังสองประเภท โดยมีวัตถุประสงคDในการให�บริการแก+บุคคล
ท่ัวไป 
 “ผู�รับใบอนุญาต” หมายความว+า ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ตามกฎหมายว+าด�วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึง
ให�บริการโทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงคDในการให�บริการแก+บุคคลท่ัวไป 
 “ผู�ใช�บริการ” หมายความว+า ผู�ใช�บริการโทรคมนาคมปลายทาง
ของผู�รับใบอนุญาต แต+ไม+รวมถึงผู�ใช�บริการท่ีเป�นผู�รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ซ่ึงนําบริการโทรคมนาคมท่ีได�รับในฐานะผู�ใช�บริการไป
ประกอบกิจการอีกทอดหน่ึง 
 “สํานักงาน กสทช.” หมายความว+า สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนD และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ 

กําหนดคํานิยามท่ีจะใช�อ�างอิงในประกาศ
ให�ครอบคลุม เหมาะสม และให�มีความ
ชัดเจน 
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เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ แนวทางในการจัดทํา/เหตุผล 
ข�อ 4 การให�บริการโทรคมนาคมจะต�องมีค+าช้ีวัดคุณภาพบริการผ+านเกณฑD
ท่ีกําหนดไว�ในภาคผนวกแนบท�ายประกาศน้ี 
ข�อ 5 ในกรณีท่ีผู�รับใบอนุญาตไม+สามารถให�บริการได�เพราะเหตุสุดวิสัย 
หรือเพราะมีเหตุจําเป�นอย+างย่ิงอันมิอาจหลีกเล่ียงได� ผู� รับใบอนุญาตมี
หน�าท่ีรายงานให�สํานักงาน กสทช. ทราบ โดยให�รายงานเป�นหนังสือพร�อม
ข�อมูลหรือรายละเอียดท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันถึงเหตุ
แห+งการน้ัน ภายในเจ็ดวันนับแต+วันท่ีเกิดเหตุการณD ดังกล+าว และต�อง
รายงานแนวทางในการปรับปรุงแก�ไข ผลการดําเนินการ รวมถึงแผนแนว
ทางการป̂องกันป:ญหาดังกล+าวในอนาคต ภายในสิบสี่วันนับแต+เหตุการณD
ดังกล+าวกลับเข�าสู+สภาวะปกติ 

ใช�ถ�อยคําตามประกาศเดิม 

ข�อ 6 ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าท่ีต�องให�บริการโทรคมนาคมตามมาตรฐานของ
คุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมท่ีกําหนดไว�ในภาคผนวกแนบท�าย
ประกาศน้ี โดยต�องดําเนินการวัดค+าช้ีวัดคุณภาพบริการตามแนวทางการวัด
และการรายงานค+าช้ีวัดคุณภาพบริการท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด และส+ง
รายงานค+าช้ีวัดคุณภาพบริการเป�นรายไตรมาสให�สํานักงาน กสทช. ทราบ
ภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส รวมถึงต�องจัดเก็บหลักฐานท่ีมา
ของข�อมูลดังกล+าวอย+างน�อยเก�าสิบวันนับถัดจากวันส้ินไตรมาส ตาม
แนวทางการวัดและการรายงานท่ีกําหนด หรือท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด 
รวมถึงต�องจัดเก็บหลักฐานท่ีมาของข�อมูลดังกล+าวอย+างน�อยเก�าสิบวัน 
หลังจากท่ีผู�รับใบอนุญาตได�ส+งรายงานค+าช้ีวัดคุณภาพบริการให�สํานักงาน 
กสทช. โดยให�สํานักงาน กสทช. สามารถตรวจสอบได�เม่ือได�รับการร�องขอ 
และให�ความร+วมมือกับสํานักงาน กสทช. หากได�รับการร�องขอ เพ่ือท่ีจะ
ตรวจสอบคุณภาพการให�บริการ กระบวนการ แนวทาง หรือวิธีการวัดค+าช้ี
วัดคุณภาพบริการ รวมท้ังให�ความร+วมมือกับสํานักงาน กสทช. เป�น
ผู�ดําเนินการตรวจสอบค+าช้ีวัดคุณภาพบริการ เพ่ือให�คุณภาพของการ
บริการเป�นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 ในกรณีท่ีการให�บริการโทรคมนาคมไม+เป�นไปตามมาตรฐานของ
คุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมตามท่ีกําหนดไว�ในภาคผนวกแนบท�าย
ประกาศน้ีในระหว+างไตรมาสใดก็ตาม ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าท่ีส+งรายงาน
ช้ีแจงข�อมูลและแสดงสาเหตุต+อกรณีดังกล+าว รวมท้ังแผนแนวทางในการ
แก�ไขปรับปรุงคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม เพ่ือให�เป�นไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว�ในภาคผนวกแนบท�ายประกาศน้ี ให�สํานักงาน กสทช. 
ทราบภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาสน้ัน ท้ังน้ี สํานักงาน กสทช. 
อาจประกาศกําหนดพ้ืนท่ีเฝ̂าระวังเพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตดําเนินการวัดค+าช้ี
วัดคุณภาพบริการบางค+าช้ีวัดสําหรับบริการโทรคมนาคมเป�นการเฉพาะด�วย 

ปรับป รุงให�ถ�อยคํามีความเหมาะสม 
ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยมีหลักการตามประกาศ
เดิม 

ข�อ 7 ผู� รับใบอนุญาตมีหน�าท่ีต�องจัดให�มีการเผยแพร+ข�อมูลเก่ียวกับ
มาตรฐานและคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมเพ่ือให�ผู�ใช�บริการทราบ 
โดยเผยแพร+ผลการวัดค+าช้ีวัดคุณภาพบริการผ+านทางเว็บไซตD ของผู�รับ
ใบอนุญาตเป�นรายไตรมาส ตามรูปแบบท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด ท้ังน้ี 
สํานักงาน กสทช. อาจกําหนดให�เผยแพร+ผลการวัดค+าช้ีวัดคุณภาพบริการ
บางค+าช้ีวัดเป�นระดับด�วยก็ได�  ผู�รับใบอนุญาตเผยแพร+ผลการวัดค+าช้ีวัด
คุณภาพบริการผ+านช+องทางอื่นทดแทนได� 

ปรับปรุงให�ถ�อยคํามีความเหมาะสม และ
เพ่ิมเติมถ�อยคําให�ครอบคลุมการเผยแพร+
ผ ลก ารวั ด ช+ อ งท างอื่ น ก ร ณี ท่ี ผู� รั บ
ใบอนุญาตไม+มีเว็บไซตD 
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เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ แนวทางในการจัดทํา/เหตุผล 
ข�อ 8 หากผู�รับใบอนุญาตไม+ดําเนินการตามประกาศน้ี ให�นําบทบัญญัติว+า
ด�วยการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว+าด�วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม มาใช�บังคับกับกรณีน้ี 

ใช�ถ�อยคําตามประกาศเดิม 

 
4.2 ค�าช้ีวัดคุณภาพบริการในภาคผนวกท�าย (ร�าง) ประกาศ กสทช.ฯ  

 ภาคผนวกท�าย (ร+าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม ได�แบ+ง
ประเภทบริการออกเป�น 2 บริการ ได�แก+ บริการโทรคมนาคมสําหรับโครงข+ายโทรคมนาคมประจําท่ี (บริการ
โทรศัพทDประจําที่, บริการโทรศัพทDสาธารณะ, บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูล) และบริการโทรคมนาคมสําหรับ
โครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีและกําหนดการแบ+งประเภทค+าชี้วัดคุณภาพบริการออกเป�น 3 ประเภท คือ 
  - ค+าชี้วัดคุณภาพบริการท่ัวไป  
  - ค+าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง 
    - ค+าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทข�อมูล 
 สําหรับการปรับปรุงแก�ไขจะดําเนินการเฉพาะค+าชี้ วัดคุณภาพบริการประเภทข�อมูล ของบริการ
โทรคมนาคมสําหรับโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ซ่ึงมีการเพ่ิมเติมค+าเป̂าหมายและค+าช้ีวัดคุณภาพการให�บริการ 
ให�มีความครอบคลุมเทคโนโลยี IMT-2020 (5G) สรุปภาพรวมในการดําเนินการ ดังนี้ 

ประเภทบริการโทรคมนาคม ประเภทค�าช้ีวัด การปรับปรุงแก�ไข 
บริการโทรคมนาคมผ+านโครงข+าย
โทรคมนาคมประจําท่ี 
(บริการโทรศัพทDประจําท่ี บริการ
โท ร ศั พ ทD ส า ธ ารณ ะ  บ ริก า ร
โทรคมนาคมประเภทข�อมูล) 

ค+ า ช้ี วัด คุณ ภ าพ บ ริการ ท่ั ว ไป 
จํานวน 7 ค+าช้ีวัด 

คงเดิมไม+มีการแก�ไข 

ค+าช้ีวัดคุณภาพบริการประเภท
เสียง จํานวน 2 ค+าชี้วัด 

คงเดิมไม+มีการแก�ไข 

ค+าช้ีวัดคุณภาพบริการประเภท
ข�อมูล จํานวน 3 ค+าชี้วัด 

คงเดิมไม+มีการแก�ไข 

บริการโทรคมนาคมผ+านโครงข+าย
โทรคมนาคมเคล่ือนท่ี 

ค+ า ช้ี วัด คุณ ภ าพ บ ริการ ท่ั ว ไป 
จํานวน 6 ค+าช้ีวัด 

คงเดิมไม+มีการแก�ไข 

ค+าช้ีวัดคุณภาพบริการประเภท
เสียง จํานวน 4 ค+าชี้วัด 

คงเดิมไม+มีการแก�ไข 

ค+าช้ีวัดคุณภาพบริการประเภท
ข�อมูล จํานวน 10 ค+าช้ีวัด 

มีการเพ่ิมเติมค+าเป̂าหมายและค+าชี้วัดคุณภาพ
บริการ ดังน้ี 
- เพ่ิมเติมค+าเป̂าหมายของค+าช้ีวัดคุณภาพการ

ให�บริการ (เดิม) ให�มีความครอบคลุมเทคโนโลยี 
IMT-2020 (5G) 

- เพ่ิมเติมค+าชี้วัดคุณภาพการให�บริการ (ใหม+) 
(ข�อ 2.3.11) เก่ียวกับการรับส+งข�อมูลแบบ FTP 
เพ่ือใช�บังคับในเทคโนโลยี IMT-2020 (5G) 

- กําหนดค+าเป̂าหมายสําหรับค+าช้ีวัดคุณภาพ
บริการเก่ียวกับบริการสตรีมม่ิง 
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4.2.1 ค�าชี้วัดคุณภาพการให�บริการท่ีเกี่ยวกับความเร็ว (Data Rate) ในการรับ – ส�งข�อมูลแบบ FTP สําหรับ
โครงข�ายเทคโนโลยี 5G 
 ค+าชี้วัดคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูลผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีและค+า
เป^าหมายข�างต�น อาจยังไม+ได�ครอบคลุมถึงเทคโนโลยี International Mobile Telecommunications (IMT) - 
2020 (5G) ซ่ึงในป:จจุบันผู� รับใบอนุญาตมีการเปbดให�บริการในบางพ้ืนที่แล�ว และเร่ิมมีผู�ใช�บริการเทคโนโลยี
ดังกล+าวอย+างแพร+หลาย สํานักงาน กสทช. จึงได�มีการแต+งตั ้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานและคุณภาพการ
ให�บริการโทรคมนาคม สําหรับเทคโนโลยี International Mobile Telecommunications (IMT) - 2020 (5G) 
โดยให�ศึกษาข�อมูลรายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม ของเทคโนโลยี 5G และทําการ
ปรับปรุงแก�ไขประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม ให�มีความเหมาะสม
สอดคล�องกับสภาพการณDของเทคโนโลยี 5G ในป:จจุบันของประเทศไทย ทั้งน้ี สรุปผลการดําเนินการได� ดังน้ี 
 การใช�งานของเทคโนโลยี 5G มีรูปแบบการใช�งานใน 3 ด�านหลัก คือ 

1) การใช�งานในลักษณะ enhanced Mobile BroadBand (eMBB) เป�นการใช�งานที่รองรับการรับ 
– ส+งข�อมูลด�วยความเร็วสูง 

2) การใช�งานในลักษณะ Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC) เป�น
การใช�งานท่ีมีความหน+วงเวลา (Latency) ต่ํา และมีความเสถียรสูง 

3) การใช�งานในลักษณะ massive Machine Type Communications (mMTC) เป�นการใช�งานที่
รองรับการเชื่อมต+อของอุปกรณDเป�นจํานวนมาก 

สําหรับมาตรฐานสากลของเทคโนโลยี 5G ในป:จจุบันจากการหารือเก่ียวกับมาตรฐานขององคDกร The 
3rd Generation Partnership Project (3GPP) ซ่ึงเป�นองคDกรพัฒนามาตรฐานที่เก่ียวข�องในเครือข+ายระบบ
โทรศัพทDเคลื่อนที่ท่ีใช�กันท่ัวโลก ซ่ึงในป:จจุบันได�ประกาศกําหนดมาตรฐาน 3GPP Release 15 โดยเป�นการใช�งาน
เทคโนโลยี 5G ในลักษณะ eMBB และมาตรฐาน 3GPP Release 16 ซ่ึงได�เพ่ิมรูปแบบการใช�งานเทคโนโลยี 5G 
ในลักษณะ URLLC เข�ามา ส+วนการใช�งานเทคโนโลยี 5G ในลักษณะ mMTC อาจมีการกําหนดรูปแบบการใช�งาน
ในมาตรฐาน 3GPP Release 17 ซ่ึงป:จจุบันอยู+ระหว+างการศึกษาและจัดทํา ท้ังนี้ จากการพิจารณาถึงลักษณะการ
ให�บริการของเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยของผู�รับใบอนุญาตท่ีให�บริการในป:จจุบันโดยส+วนใหญ+ยังเป�นการ
ให�บริการ โดยใช�เทคโนโลยี 5G non-standalone (5G NSA) ซ่ึงเป�นการใช�งานจาก Evolved packet Core 
(EPC) เพ่ือการให�บริการเทคโนโลยี 5G ในช+วงเร่ิมแรก หากเป�นการใช�งานเทคโนโลยี 5G standalone (5G SA) 
ซ่ึงเป�นการใช�งานเทคโนโลยี 5G เต็มรูปแบบโดยไม+ต�องพ่ึงการสนับสนุนของเทคโนโลยี 4G อาจจะต�องใช�
ระยะเวลา 1-2 ป~ นับจากนี้ และในป:จจุบันเทคโนโลยี 5G NSA ส+วนใหญ+ที่ให�บริการในประเทศไทยจะใช�งานใน
ลักษณะ eMBB จากการพิจารณาข�างต�น จึงเห็นควรที่จะกําหนดค+าเป^าหมายของค+าชี้วัดคุณภาพการให�บริการที่
เก่ียวกับความเร็ว (Data Rate) ในการรับ – ส+งข�อมูลแบบ FTP (เฉพาะการใช�งานในลักษณะ enhanced Mobile 
BroadBand (eMBB)) ซ่ึงเป�นลักษณะการใช�งานเทคโนโลยี 5G โดยส+วนใหญ+ของผู�ใช�บริการในป:จจุบัน และมี
ความสอดคล�องกับรูปแบบการใช�งานหลักของเทคโนโลยีและสภาพการณDป:จจุบันของประเทศ ในส+วนของการ
กําหนดคุณภาพการให�บริการสําหรับการใช�งานในลักษณะ URLLC และ mMTC จะมีการกําหนดในภายหลัง 
 ทั้งนี้ การกําหนดค+าเป̂าหมายของค+าชี้วัดคุณภาพการให�บริการท่ีเก่ียวกับความเร็ว (Data Rate) ในการ
รับ – ส+งข�อมูลแบบ FTP สําหรับโครงข+ายเทคโนโลยี 5G จะกําหนดค+าเป^าหมายเป�น 2 ส+วน ดังนี้ 
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1) กําหนดความเร็วข้ันต่ําของโครงข+ายเทคโนโลยี 5G ซ่ึงเป�นการกําหนดความเร็วข้ันพ้ืนฐานที่
ผู�ใช�บริการต�องได�รับจากการใช�งานเทคโนโลยี 5G  

2) กําหนดความเร็วเฉลี่ยของโครงข+ายเทคโนโลยี 5G ซ่ึงเป�นการกําหนดความเร็วของโครงข+าย
เทคโนโลยี 5G ที่จะแสดงให�เห็นถึงประสิทธิภาพที่แท�จริงของโครงข+าย และเป�นการผลักดันให�
เกิดการพัฒนาโครงข+าย 5G ให�สอดคล�องหรือใกล�เคียงตามนโยบายของรัฐบาล (คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน 5G แห+งชาติ) ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  

 สําหรับแนวทางในการกําหนดค+าเป̂าหมายของค+าชี้วัดคุณภาพการให�บริการท่ีเก่ียวกับความเร็ว (Data 
Rate) ในการรับ – ส+งข�อมูลแบบ FTP สําหรับโครงข+ายเทคโนโลยี 5G ได�มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
 - แนวทางในการพิจารณากําหนดค�าเป]าหมายของความเร็วข้ันตํ่าในการรับส�งข�อมูลแบบ FTP ของ
โครงข�ายเทคโนโลยี 5G 
 ความเร็วข้ันต่ําในการรับส+งข�อมูลแบบ FTP ของโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่  ที่ ให�บริการบน
เทคโนโลยี 5G ควรเป�นความเร็วที่รองรับบริการที่ผู�ใช�บริการคาดหวังว+าจะได�รับจากประสิทธิภาพสูงสุดที่อุปกรณD
รองรับ ซ่ึงข�อมูลคุณสมบัติของโทรศัพทDเคลื่อนที่ในป:จจุบันส+วนใหญ+หน�าจอแสดงผลจะรองรับการใช�งานในระดับ 
HD (Screen Resolution) จะมีบางรุ+นเท+านั้นที่รองรับการใช�งานในระดับ 4K ซ่ึงมีจํานวนที่น�อย การใช�งานระดับ 
4k โดยส+วนใหญ+จะเป�นการใช�งานสําหรับโทรทัศนD และจากการพิจารณาข�อแนะนําของบริการที่เป�นท่ีนิยมโดย
ส+วนใหญ+ ในป:จจุบัน  (Youtube, Netflix) การใช� งานในระดับ  HD ได�แนะนําความเร็วในการรับข�อ มูล 
(Download) ที่ 5 Mbps จากข�อมูลดังกล+าว จึงพิจารณากําหนดค+าความเร็วในการรับข�อมูล (Download) ที่ 5 
Mbps เป�นค+าเป̂าหมายของความเร็วข้ันต่ําในการรับส+งข�อมูลแบบ FTP ของโครงข+ายเทคโนโลยี 5G ในส+วนการ
กําหนดความเร็วในการส+งข�อมูล (Upload) ได�พิจารณากําหนดตามข�อกําหนดท�ายประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง 
แนวทางการป̂องกันการรบกวนด�วยวิธี Network Synchronization สําหรับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ในย+านความถ่ีท่ีกําหนดให�
ใช�งานในลักษณะแบบไม+เป�นคู+ (Unpaired band) ที่ใช� วิธี Time Division Duplex (TDD) ที่ กําหนดเง่ือนไข
อัตราส+วน Downlink และ Uplink การใช�งานย+าน 2600 MHz พิจารณาเทคโนโลยี LTE อัตราส+วนของ Sub-
frame ในส+วนของ DL:UL 4:1 เทคโนโลยี NR DL:UL 8:2 เม่ือกําหนดค+าความเร็วในการรับข�อมูล (Download) 
ท่ี 5 Mbps ค+าความเร็วในการส+งข�อมูล (Upload) จึงได�กําหนดท่ีค+า 1.25 Mbps 

 - แนวทางในการพิจารณากําหนดค�าเป]าหมายของความเร็วเฉล่ียในการรับส�งข�อมูลแบบ FTP ของ
โครงข�ายเทคโนโลยี 5G 
 การกําหนดค+าเป^าหมายของความเร็วเฉลี่ยในการรับส+งข�อมูลแบบ FTP ในป:จจุบันยังไม+ได�มีการ
กําหนดค+าเป^าหมายในลักษณะดังกล+าว วัตถุประสงคDเพื่อเป�นการกําหนดความเร็วของโครงข+ายเทคโนโลยี 5G ที่
จะแสดงให�เห็นถึงประสิทธิภาพท่ีแท�จริงของโครงข+าย และเป�นการผลักดันให�เกิดการพัฒนาโครงข+าย 5G ให�
สอดคล�องหรือใกล�เคียงตามนโยบายของรัฐบาล (คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห+งชาติ) ภายในกรอบระยะเวลาที่
กําหนด และจากการพิจารณาข�อเสนอแนะของมาตรฐานสากลเก่ียวกับความเร็วในการับส+งข�อมูลสําหรับ
เทคโนโลยี 5G ได�แก+ มาตรฐาน ETSI TS 122 261 V15.7.0 (2019-03) 5G; Service requirements for next 
generation new services and markets ซ่ึงมีข�อแนะนําเก่ียวกับประสิทธิภาพที่พ่ึงได�รับในด�านความเร็วของ
เทคโนโลยี 5G ดังน้ี 
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 ข�อแนะนําเก่ียวกับประสิทธิภาพที่พ่ึงได�รับในด�านความเร็วของเทคโนโลยี 5G ดังตารางเม่ือพิจารณา
เอกสารอ� างอิง (Recommendations for NGMN KPIs and Requirements for 5G [10]) มี รายละเอียด
ข�อกําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับจํานวน Bandwidth ท่ีนํามาพิจารณาในย+านความถ่ีต่ํากว+า 6 GHz (Below 6 GHz) มี
มีสมมุติฐานว+าจํานวน Bandwidth สูงสุด 200 MHz (Up to 200 MHz) สําหรับสถานการณDของประเทศไทยใน
ป:จจุบันผู�รับใบอนุญาตที่ให�บริการเทคโนโลยี 5G ในย+านความถ่ี 2600 MHz มีจํานวน Bandwidth ท่ีสูงสุด 100 
MHz ในย+านความถ่ี 700 MHz มีจํานวน Bandwidth ท่ีสูงสุด 30 MHz (2x15 MHz) นอกจากน้ีข�อมูลจากผลการ
วัดค+าความเร็วเฉลี่ยในการรับ – ส+ง ข�อมูลแบบ FTP ของสํานักงาน กสทช. ในเทคโนโลยี 4G (ไตรมาสที่ 1 ป~ 2563) 
เนื่องจากเทคโนโลยี 5G ในป:จจุบันส+วนใหญ+ยังเป�นการให�บริการ โดยใช�เทคโนโลยี 5G non-standalone (5G 
NSA) ซ่ึงเป�นการใช�งานจาก Evolved packet Core (EPC) เพ่ือการให�บริการเทคโนโลยี 5G ในช+วงเร่ิมแรก ซ่ึง
ประสิทธิภาพในการให�บริการในด�านความเร็วในการรับ – ส+งข�อมูลแบบ FTP จะไม+ได�แตกต+างจากเทคโนโลยี 4G 
มากนัก หากมีจํานวนผู�ใช�บริการที่ใกล�เคียงกัน ซ่ึงจากตัวอย+างผลการวัดค+าความเร็วในการรับ – ส+งข�อมูลแบบ FTP 
เฉลี่ยของเทคโนโลยี 4G ท่ีทําการวัดโดยสํานักงาน กสทช. ทั้งการวัดแบบเคลื่อนท่ีและประจําท่ีทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ผู�รับใบอนุญาตท้ัง 3 ราย มีค+า DL/UL ดังนี้  
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Average Data Throughput (Mbps) 

Oper 1 Oper 2 Oper 3 

DL UL DL UL DL UL 

มกราคม  23.24 14.94 22.91 10.2 19.65 13.41 

กุมภาพันธ3 36.56 16.93 31.07 10.38 20.95 12.9 

มีนาคม 33.57 15.81 30.74 10.46 20.36 11.42 

ผลการวัดเคลื่อนท่ี (เฉล่ีย 3 เดือน) 31.12 15.89 28.24 10.34 20.32 12.57 

ผลการวัดประจําท่ี (เฉลี่ย 3 เดือน) 30.59 15.80 27.97 10.34 20.27 12.59 

ค�าเฉลี่ย DL ทั้ง 3 ราย 
(31.12+28.24+20.32)/3 

26.56 

ค�าเฉลี่ย UL ทั้ง 3 ราย 
(15.89+10.34+12.57)/3 

12.93 

จํานวนคร้ังในการการวัดท้ัง 3 เดือน 
(เฉพาะเคลื่อนที่) 

42,042 42,142 43,894 43,995 43,580 43,740 

 
 จากข�อมูลประกอบการพิจารณาท้ังมาตรฐานสากลเก่ียวกับความเร็วในการับส+งข�อมูลสําหรับเทคโนโลยี 
5G ได�แก+  ETSI TS 122 261 V15.7.0 (2019-03) 5G ; Service requirements for next generation new 
services and markets และตัวอย+างผลการวัดค+าความเร็วเฉลี่ยในการรับ – ส+ง ข�อมูลแบบ FTP ของสํานักงาน 
กสทช. ในเทคโนโลยี 4G (ไตรมาสที่ 1 ป~ 2563) จึงพิจารณากําหนดค+าความเร็วเฉลี่ยในการรับส+งข�อมูลแบบ FTP 
ของโครงข+ายเทคโนโลยี 5G ความเร็วในการรับข�อมูล (Download) ท่ี 20 Mbps โดยค+าดังกล+าวสามารถรองรับ
การใช�งานแบบ 4K ได� (จากอ�างอิงตามคําแนะนําของ Youtube) ซ่ึงการกําหนดความเร็วเฉลี่ยในการรับส+งข�อมูล
แบบ FTP ของโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่เป�นการกําหนดคร้ังแรกให�มีการใช�บังคับ (เดิมจะกําหนดเพียง
ความเร็วข้ันตํ่า) ในส+วนการกําหนดความเร็วในการส+งข�อมูล (Upload) ได�กําหนดตามข�อกําหนดท�ายประกาศ
สํานักงาน กสทช. เร่ือง แนวทางการป̂องกันการรบกวนด�วยวิธี Network Synchronization สําหรับการใช�คลื่น
ความถ่ีในกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ในย+าน
ความถ่ีท่ีกําหนดให�ใช�งานในลักษณะแบบไม+เป�นคู+ (Unpaired band) ที่ใช�วิธี Time Division Duplex (TDD) ที่
กําหนดเงื่อนไขอัตราส+วน Downlink และ Uplink การใช�งานย+าน 2600 MHz พิจารณาเทคโนโลยี LTE 
อัตราส+วนของ Sub-frame ในส+วนของ DL:UL 4:1 เทคโนโลยี NR DL:UL 8:2 เม่ือกําหนดค+าความเร็วในการรับ
ข�อมูล (Download) ที่ 20 Mbps ค+าความเร็วในการส+งข�อมูล (Upload) จึงกําหนดที่ค+า 5 Mbps โดยจะมีการ
ปรับปรุงค+าเป^าหมายดังกล+าวให�สอดคล�องหรือใกล�เคียงตามนโยบายของรัฐบาล (คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G 
แห+งชาติ) อีกคร้ัง หลังจากท่ีผู�รับใบอนุญาตมีการขยายโครงข+ายเทคโนโลยี 5G standalone (5G SA) ซ่ึงเป�นการ
ใช�งานเทคโนโลยี 5G เต็มรูปแบบ 
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 นอกจากน้ีการกําหนดเง่ือนไขการใช�บังคับค+าความเร็วในการรับ – ส+งข�อมูลแบบ FTP ของเทคโนโลยี 
5G ในป:จจุบันความถ่ี 2600 MHz มีการให�บริการเทคโนโลยี 5G เป�นระยะเวลามากกว+า 1 ป~แล�ว ซ่ึงแตกต+างจาก
ความถ่ี 700 MHz ท่ีได�มีการส+งมอบคลื่นความถ่ีให�แก+ผู�รับใบอนุญาตไปเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2564 ฉะนั้นการกําหนด
คุณภาพการให�บริการเก่ียวกับค+าความเร็วในการรับ – ส+งข�อมูลแบบ FTP ของเทคโนโลยี 5G ข�างต�น (ทั้งความเร็ว
ข้ันต่ําและความเร็วเฉล่ีย) จะบังคับใช�เฉพาะคลื่นความถ่ีย+าน 2600 MHz สําหรับคุณภาพการให�บริการของ
เทคโนโลยี 5G ที่ให�บริการในย+านความถ่ีอ่ืนๆ ให�อ�างอิงคุณภาพการให�บริการของเทคโนโลยี 4G โดยคุณภาพการ
ให�บริการจะต�องไม+ด�อยไปกว+าคุณภาพการให�บริการสําหรับเทคโนโลยี 4G ท่ีกําหนดไว�ใน (ร+าง) ประกาศ กสทช.ฯ 
ท้ังน้ี จะทําการกําหนดค+าเป^าหมายของเทคโนโลยี 5G ท่ีให�บริการในย+านความถ่ีอ่ืนๆ ในภายหลัง สรุปค+าชี้วัด
คุณภาพบริการและค+าเป^าหมายที่เก่ียวกับค+าความเร็วในการรับ – ส+งข�อมูลแบบ FTP ของเทคโนโลยี 5G ดังน้ี 

ข�อ ค�าช้ีวัดคุณภาพบริการ เป]าหมาย การปรับปรุงแก�ไข 
2.3.2 อัตราส+วนจํานวนคร้ังท่ีรับส+ง

ข�อมูลแบบ FTP ได� สําเร็จ 
(FTP success ratio) 

ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 80 สําหรับกรณี 
Download และไม+ตํ่ากว+าร�อย
ละ 70 สําหรับกรณี Upload 
โดยกําหนดให�ใช�สําหรับทุก
เทคโนโลยี 

สําหรับเทคโนโลยี 5G ท่ีใช�คล่ืนความถ่ีย+าน 2600 
เมกะเฮิรตซD จะต�องมีคุณภาพการให�บริการไม+ตํ่า
กว+าค+าเป̂าหมายท่ีกําหนด 
  

2.3.3 อัตราส+วนจํานวนคร้ังท่ีรับส+ง
ข� อ มูลแบบ FTP ได� ไม+ ตํ่ า
กว+าอัตราบิตท่ีกําหนด (FTP 
ratio subjected to 
specified bit rate) 

- ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 75 สําหรับ
กรณี Download  โดย
กําหนดให�อัตราบิต (Bitrate) 
ของแต+ละเทคโนโลยีมีค+าดังน้ี  
1) 48 กิโลบิตต+อวินาที สําหรับ
เทคโนโลยี 2G 
2) 750 กิโลบิตต+อวินาที   
สําหรับเทคโนโลยี 3G  
3) 2.5 เมกะบิตต+อวินาที 
สําหรับเทคโนโลยี 4G และ 5G ท่ี
ไม+ได�ใช�คล่ืนความถ่ีย+าน 2600 
เมกะเฮิรตซD 
4) 5 เมกะบิตต+อวินาที 
สําหรับเทคโนโลยี 5G ท่ีใช�คล่ืน
ความถ่ีย+าน 2600 เมกะเฮิรตซD 
- ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 75 สําหรับ
กรณี Upload โดยกําหนดให�
อัตราบิต (Bitrate) ของแต+ละ
เทคโนโลยีมีค+าดังน้ี  
1) 20 กิโลบิตต+อวินาที สําหรับ
เทคโนโลยี 2G 
2) 300 กิโลบิตต+อวินาที   
สําหรับเทคโนโลยี 3G  
3) 500 กิโลบิตต+อวินาที 
สําหรับเทคโนโลยี 4G และ 5G ท่ี
ไม+ได�ใช�คล่ืนความถ่ีย+าน 2600 

เพ่ิมเติมค+าเป̂าหมาย (ความเร็วขั้นตํ่า) สําหรับ
เทคโนโลยี  5G ท่ี ใช� ค ล่ืนความ ถ่ีย+ าน 2600 
เมกะเฮิรตซD จะต�องมีคุณภาพการให�บริการไม+ตํ่า
กว+าค+าเป̂าหมายท่ีกําหนด ดังน้ี 

ร�อยละ 75 สําหรับกรณี Download ความเร็ว
ต�องไม+ตํ่ากว+า 5 เมกะบิตต+อวินาที 

ร�อยละ 75 สําหรับกรณี Upload ความเร็วต�อง
ไม+ต่ํากว+า 1.25 เมกะบิตต+อวินาที 
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ข�อ ค�าช้ีวัดคุณภาพบริการ เป]าหมาย การปรับปรุงแก�ไข 
เมกะเฮิรตซD  
4) 1.25 เมกะบิตต+อวินาทีสําหรับ
เทคโนโลยี  5G ท่ีใช�คล่ืนความถ่ี
ย+าน 2600 เมกะเฮิรตซD 

2.3.11 

 

ค+าอัตราบิตเฉลี่ยของการ
รั บ ส+ ง ข� อ มู ล แ บ บ  FTP 
(Average FTP Bitrate) 

 

ไม+ตํ่ากว+า 20 เมกะบิตต+อวินาที
สําหรับกรณี Download และไม+
ตํ่ากว+า 5 เมกะบิตต+อวินาที 
สําหรับกรณี Upload โดย
กําหนดให�ใช�เฉพาะ เทคโนโลยี 
5G ท่ีใช�คลื่นความถ่ีย+าน 2600 
เมกะเฮิรตซD 

เพ่ิมเติมค+าชี้วัดคุณภาพการให�บริการ (ใหม+ ) 
(ความเร็วเฉล่ีย) เก่ียวกับการรับส+งข�อมูลแบบ 
FTP เพ่ือใช�บังคับในเทคโนโลยี IMT-2020 (5G) 

 4.2.2 ค�าชี้วัดคุณภาพการให�บริการเกี่ยวกับการแสดงวีดีทัศน3แบบสตรีมม่ิง 
ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม ได�กําหนดค+าชี้วัดคุณภาพการให�บริการ
เก่ียวกับการแสดงวีดีทัศนDแบบสตรีมม่ิง จํานวน 2 ค+าชี้วัด ดังนี้ 

ข�อ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ เป]าหมาย 

2.3.5 อัตราส+วนจํานวนคร้ังท่ีสามารถเข� าถึง
บ ริ ก า ร ส ต รี ม ม่ิ ง  (Streaming service 
accessibility) 

ให�ผู�รับใบอนุญาตรายงานผลการวัดมายังสํานักงาน กสทช.  
โดยยังไม+กําหนดค+าเป̂าหมาย 

2.3.6 อัตราส+วนจํานวนคร้ังการแสดงวีดีทัศนDแบบ
สตรีม ม่ิ งได� อย+ างสมบู รณD  (Streaming 
reproduction success ratio) 

ให�ผู�รับใบอนุญาตรายงานผลการวัดมายังสํานักงาน กสทช.  
โดยยังไม+กําหนดค+าเป̂าหมาย 

  
 โดยในป:จจุบันยังไม+ได�กําหนดค+าเป^าหมายของค+าชี้วัดคุณภาพบริการท้ัง 2 ค+า ทั้งนี้ ประกาศ กสทช. 
เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม ได�กําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตทําการวัดและรายงานค+าผลการ
วัดให�สํานักงาน กสทช. สําหรับใช�เป�นข�อมูลประกอบการพิจารณากําหนดค+าเป̂าหมายภายหลังจาก 1 ป~นับถัดจาก
วันที่ประกาศมีผลใช�บังคับ (1 มกราคม 2563) .ในป:จจุบันได�ครบกําหนดระยะเวลาในการเก็บสถิติเพื่อนํามา
พิจารณากําหนดค+าเป̂าหมายแล�ว ซ่ึงข�อมูลท่ีผู�รับใบอนุญาตได�จัดส+งมายังสํานักงาน กสทช. ตลอดระยะเวลา 1 ป~ 
(4 ไตรมาส) สรุปได� ดังนี้ 
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 - อัตราส+วนจํานวนคร้ังท่ีสามารถเข�าถึงบริการสตรีมม่ิง (Streaming service accessibility) 

  

 

 

 

  Oper1                  Oper2                    Oper3                   Oper4                  Oper5* 

*Oper5 ไม+มี 4G 

  Oper1                  Oper2                    Oper3                   Oper4                  Oper5* 

*Oper5 ไม+มี 4G 
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*Oper5 ไม+มี 4G 

*Oper5 ไม+มี 4G 

  Oper1                  Oper2                    Oper3                          Oper4                  Oper5* 

  Oper1                  Oper2                    Oper3                   Oper4                  Oper5* 
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 - อัตราส+วนจํานวนคร้ังการแสดงวีดีทัศนDแบบสตรีมม่ิงได�อย+างสมบูรณD  (Streaming reproduction 
success ratio) 

 

 

 

 

 

  Oper1                  Oper2                    Oper3                   Oper4                  Oper5* 

  Oper1                  Oper2                    Oper3                   Oper4                  Oper5* 

*Oper5 ไม+มี 4G 

*Oper5 ไม+มี 4G 



หน�า 15 

 

 

 

 

 
 จากข�อมูลท่ีได�รับจากผู�รับใบอนุญาตสํานักงาน กสทช. จึงเห็นควรท่ีจะกําหนดค+าเป̂าหมายของค+าชี้วัด
คุณภาพบริการเก่ียวกับการแสดงวีดีทัศนDแบบสตรีมม่ิง ดังนี้ 

ข�อ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ เป�าหมาย หมายเหตุ 
2.3.5 อัตราส+วนจํานวนคร้ังท่ีสามารถ

เข�าถึงบริการสตรีมม่ิง (Streaming 
service accessibility) 

- ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 80 สําหรับ
เทคโนโลยี 3G    
- ไม+ ตํ่ ากว+าร�อยละ 80 สําหรับ
เทคโนโลยี 4G และ 5G 

(ก) ค+าเป̂าหมายท่ีกําหนดเป�นการกําหนด
ส ม รรถภ าพ /ค วาม ส าม ารถ ใน ก า ร
ให�บริการโดยท่ัวไปของโครงข+าย โดยมิได�
เป� นการ กํ าหน ดระ ดับ คุณ ภ าพ กา ร
ให�บริการท่ีผู�รับใบอนุญาตและผู�ใช�บริการ
ทําสัญญาร+วมกันแต+อย+างใด 
(ข) อุปกรณDปลายทางท่ีทําการทดสอบจะ
อยู+กับท่ี หรือเคลื่อนท่ีก็ได�  

2.3.6 อัตราส+วนจํานวนคร้ังการแสดงวีดิ
ทัศนDแบบสตรีมม่ิงได�อย+างสมบูรณD 
(Streaming reproduction 
success ratio) 

- ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 80 สําหรับ
เทคโนโลยี 3G    
- ไม+ ตํ่ ากว+าร�อยละ 80 สําหรับ
เทคโนโลยี 4G และ 5G 

Oper1                      Oper2                       Oper3                      Oper4                      Oper5* 

  Oper1                  Oper2                    Oper3                   Oper4                  Oper5* 

*Oper5 ไม+มี 4G 

*Oper5 ไม+มี 4G 
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 นอกจากนี้เพ่ือลดความซํ้าซ�อนและความลักล่ันในการบังคับใช� จึงได�ทําการยกเลิกวิธีการวัดค+าชี้วัด
คุณภาพบริการที่มีอยู+เดิมในภาคผนวกแนบท�ายประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการ
โทรคมนาคม ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 และให�ใช�วิธีการวัดค+าชี้วัดคุณภาพบริการตามที่สํานักงาน กสทช. จะ
กําหนดต+อไป ทั้งนี้ เนื้อหาในภาคผนวกท�าย (ร+าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการ
โทรคมนาคม สรุปการปรับปรุงและเพ่ิมเติม ค+าเป^าหมายและค+าชี้วัดคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมประเภท
ข�อมูลผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ดังนี้ 

ค�าช้ีวัดคุณภาพบริการ เป]าหมาย แนวทางในการจัดทํา/เหตุผล 
2.3.1 อัตราส+วนจํานวนคร้ังท่ีค+า Round 
Trip Time (RTT) ตํ่ากว+าค+าท่ีกําหนด 
คําจํากัดความ 
อัตราส+วนเป�นร�อยละระหว+างจํานวนคร้ังท่ี
ทําการวัดค+า RTT ได�ตํ่ากว+าค+าท่ีกําหนด
และจํานวนคร้ังท่ีทําการทดสอบวัดค+า 
RTT ท้ังหมด โดยกําหนดให�  RTT เป�น
ระยะเวลาท่ีใช�ส+งแพ็คเก็ตจากฝ:�งส+งไปยัง
ฝ:�งรับจนกระท่ังกลับมายังฝ:�งส+งอีกคร้ังหน่ึง 
และให�คํานวณจากผลต+างระหว+างเวลาท่ี
แพ็คเก็ตกลับมายังฝ:�งส+ง และเวลาท่ีแพ็ค
เก็ตถูกส+งออกไปจากฝ:�งส+ง 

- ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 80  
โดยกําหนดให� RTT ของแต+ละเทคโนโลยีมีค+าดังน้ี 
1) 1,000 มิลลิวินาที สําหรับเทคโนโลยี 2G 
2) 500 มิลลิวินาที สําหรับเทคโนโลยี 3G  
3) 150 มิลลิวินาที สําหรับเทคโนโลยี 4G และ 5G 

- ปรับปรุงช่ือให�มีความเข�าใจ
ได�ง+ายขึ้น 
- ป รับปรุงคําจํากัดความให�
สอดคล�องกับวัตถุประสงคDและ
เพ่ือให�เข�าใจมากย่ิงขึ้น 
- เพ่ิมค+าเป̂าหมายเทคโนโลยี 
5G โดยใช�ค+ าเป̂าหมายของ
เทคโนโลยี 4G เดิม 

2.3.2 อัตราส+วนจํานวนคร้ังท่ีรับส+งข�อมูล
แบบ FTP ได�สําเร็จ (FTP success ratio) 
คําจํากัดความ 
อัตราส+วนเป�นร�อยละระหว+างจํานวนคร้ังท่ี
รับส+ งข� อ มูลแบ บ  FTP ได� สํ า เร็จและ
จํานวนค ร้ังท่ี ทดสอบการ รับส+ ง FTP 
ท้ังหมด  

ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 80 สําหรับกรณี Download และ
ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 70 สําหรับกรณี Upload โดย
กําหนดให�ใช�สําหรับทุกเทคโนโลยี 

- ปรับปรุงช่ือให�มีความเข�าใจ
ได�ง+ายขึ้น 
- ป รับปรุงคําจํากัดความให�
สอดคล�องกับวัตถุประสงคDและ
เพ่ือให�เข�าใจมากย่ิงขึ้น 
- เพ่ิมค+าเป̂าหมายเทคโนโลยี 
5G โดยใช�ค+ าเป̂าหมายของ
เทคโนโลยี 4G เดิม 

2.3.3 อัตราส+วนจํานวนคร้ังท่ีรับส+งข�อมูล
แบบ FTP ได�ไม+ตํ่ากว+าอัตราบิตท่ีกําหนด 
( FTP ratio subjected to specified 
bitrate) 
คําจํากัดความ 
อัตราส+วนเป�นร�อยละระหว+างจํานวนคร้ังท่ี
รับส+ งข� อ มูลแบ บ  FTP ได� สํ า เร็จและ
จํานวนค ร้ังท่ี ทดสอบการ รับส+ ง FTP 
ท้ังหมด  

- ไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 75 สําหรับกรณี Download 
โดยกําหนดให�อัตราบิต (Bitrate) ของแต+ละ
เทคโนโลยีมีค+า ดังน้ี  
1) 48 กิโลบิตต+อวินาที สําหรับเทคโนโลยี 2G 
2) 750 กิโลบิตต+อวินาที สําหรับเทคโนโลยี 3G  
3) 2.5 เมกะบิตต+อวินาที สําหรับเทคโนโลยี 4G 
และ 5G ท่ีไม+ได�ใช�คล่ืนความถี่ย+าน 2600 
เมกะเฮิรตซD 
4) 5 เมกะบิตต+อวินาที สําหรับเทคโนโลยี 5G ท่ีใช�
คล่ืนความถ่ีย+าน 2600 เมกะเฮิรตซD 
- ไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 75 สําหรับกรณี Upload 
โดยกําหนดให�อัตราบิต (Bitrate) ของแต+ละ
เทคโนโลยีมีค+าดังน้ี  
1) 20 กิโลบิตต+อวินาที สําหรับเทคโนโลยี 2G 

- ปรับปรุงช่ือให�มีความเข�าใจ
ได�ง+ายขึ้น 
- ป รับปรุงคําจํากัดความให�
สอดคล�องกับวัตถุประสงคDและ
เพ่ือให�เข�าใจมากย่ิงขึ้น 
- เพ่ิมค+าเป̂าหมายเทคโนโลยี 
5G ท่ีใช�คล่ืนความถ่ีย+าน 2600 
เมกะเฮิรตซD 
- เพ่ิมค+าเป̂าหมายเทคโนโลยี 
5 ไม+ ได� ใช� ค ล่ืนความ ถ่ีย+ าน 
2600 เมกะเฮิรตซD 
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ค�าช้ีวัดคุณภาพบริการ เป]าหมาย แนวทางในการจัดทํา/เหตุผล 
2) 300 กิโลบิตต+อวินาที สําหรับเทคโนโลยี 3G  
3) 500 กิโลบิตต+อวินาที สําหรับเทคโนโลยี 4G 
และ 5G ท่ีไม+ได�ใช�คล่ืนความถี่ย+าน 2600 
เมกะเฮิรตซD  
4) 1.25 เมกะบิตต+อวินาที สําหรับเทคโนโลยี 5G 
ท่ีใช�คลื่นความถ่ีย+าน 2600 เมกะเฮิรตซD 

2 .3 .4 อัตราส+ วน จํานวนค ร้ังท่ี  HTTP 
โหลดได�ไม+ ตํ่ากว+าเวลาท่ีกําหนด (HTTP 
ratio subjected to specified time 
duration) 
คําจํากัดความ 
อัตราส+วนเป�นร�อยละระหว+างจํานวนคร้ังท่ี 
HTTP โหลดได�ไม+ ตํ่ากว+าเวลาท่ีกําหนด
และจํานวนคร้ังท่ีทดสอบ HTTP ท้ังหมด 

- ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 80 โดยมีเวลาท่ีกําหนดเท+ากับ 
10 นาที สําหรับเทคโนโลยี 2G   
- ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 90 โดยมีเวลาท่ีกําหนดเท+ากับ 
3 นาที สําหรับเทคโนโลยี 3G    
- ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 90 โดยมีเวลาท่ีกําหนดเท+ากับ 
1 นาที สําหรับเทคโนโลยี 4G และ 5G 

- เพ่ิมค+าเป̂าหมายเทคโนโลยี 
5G โดยใช�ค+ าเป̂าหมายของ
เทคโนโลยี 4G เดิม 

2.3.5 อัตราส+วนจํานวนคร้ังท่ีสามารถ
เข�าถึงบริการสตรีมม่ิง (Streaming service 
accessibility) 
คําจํากัดความ 
อัตราส+วนเป�นร�อยละระหว+างจํานวนคร้ังท่ี
เข�าถึงบริการสตรีมม่ิงได�สําเร็จและจํานวน
คร้ังท่ีทดสอบบริการสตรีมม่ิงท้ังหมด 

ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 80 สําหรับเทคโนโลยี 3G 4G 
และ 5G 

- เพ่ิมค+าเป̂าหมายเทคโนโลยี 
3G 4G และ5G จาก เดิ ม ท่ี
ไม+ได�มีการกําหนดค+าเป̂าหมาย 
โดยใช�ค+าสถิติผลการวัดท่ีผู�รับ
ใบอนุญาตส+ งรายงานมายัง
สํานักงาน กสทช. เป�นข�อมูล
ประกอบการพิจารณา 

2.3.6 อัตราส+วนจํานวนคร้ังการแสดงวีดิ
ทั ศนD แบ บ สต รีม ม่ิ งได� อย+ างสมบู รณD 
(Streaming reproduction success 
ratio) 
คําจํากัดความ 
อัตราส+วนเป�นร�อยละระหว+างจํานวนคร้ังท่ี
การแสดงวีดิทัศนDแบบสตรีมม่ิงได�อย+าง
สมบูรณDและจํานวนคร้ังท่ีทดสอบการ
แสดงวีดิทัศนDแบบสตรีมม่ิงท้ังหมด 

ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 80 สําหรับเทคโนโลยี 3G 4G 
และ 5G 

2.3.7 – 2.3.10 (ค+าช้ีวัดคุณภาพบริการท่ี
เก่ียวกับบริการ SMS และบริการ MMS) 

- 
คงเดิมไม+มีการแก�ไข 

2.3.11 ค+าอัตราบิตเฉลี่ยของการรับส+ง
ข�อมูลแบบ FTP (Average FTP Bitrate) 
คําจํากัดความ 
ผลรวมของค+าอัตราบิตของการรับส+งข�อมูล
แบบ FTP ท่ีแต+ละตําแหน+งท่ี ทําการวัด
หารด� วยจํานวนตําแหน+ ง ท่ี ทํ าการวัด
ท้ั งหมด โดยกําหนดให� อัตราบิต เป� น
จํานวนบิตท่ีรับส+งข�อมูลแบบ FTP หาร
ด�วยผลต+างระหว+างเวลาสิ้นสุดและเร่ิมต�น
การรับส+งข�อมูลแบบ FTP 

ไม+ ตํ่ ากว+า 20 เมกะบิตต+ อวินาที สํ าหรับกรณี 
Download และไม+ ตํ่ากว+า 5 เมกะบิตต+อวินาที 
สําหรับกรณี  Upload โดยกําหนดให�ใช�เฉพาะ 
เทคโน โล ยี  5G ท่ี ใช� ค ล่ืน ความถี่ ย+ าน  2600 
เมกะเฮิรตซD 

- เพ่ิ ม เติ มค+ าชี้ วั ด คุณ ภ าพ
บ ริกา ร  จ าก เดิ ม ไม+ มี ก า ร
กําหนดใช�บังคับ 
- กํ า ห น ด ใ ห� ใ ช� เ ฉ พ า ะ 
เท ค โน โล ยี  5G ท่ี ใช� ค ลื่ น
ความถ่ีย+าน 2600 เมกะเฮิรตซD 
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5. ประเด็นการรับฟ�งความคิดเห็น 

5.1 เนื้อหาของ (ร+าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม 
5.2 ภาคผนวก (ร+าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม ดังนี้ 

 บริการโทรคมนาคมผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
- ข�อ 2.3.1 อัตราส+วนจํานวนคร้ังท่ีค+า Round Trip Time (RTT) ต่ํากว+าค+าที่กําหนด 
- ข�อ 2.3.2 อัตราส+วนจํานวนคร้ังท่ีรับส+งข�อมูลแบบ FTP ได�สําเร็จ (FTP success ratio) 
- ข�อ 2.3.3 อัตราส+วนจํานวนคร้ังที่รับส+งข�อมูลแบบ FTP ได�ไม+ต่ํากว+าอัตราบิตที่กําหนด (FTP ratio 

subjected to specified bitrate) 
- ข�อ 2.3.4 อัตราส+วนจํานวนคร้ังท่ี  HTTP โหลดได� ไม+ต่ํ ากว+าเวลาที่ กําหนด (HTTP ratio 

subjected to specified time duration) 
- ข�อ 2.3.5 อัตราส+วนจํานวนคร้ังท่ีสามารถเข�าถึงบริการสตรีมม่ิง (Streaming service accessibility) 
- ข�อ 2.3.6 อัตราส+วนจํานวนคร้ังการแสดงวีดิทัศนDแบบสตรีมม่ิงได�อย+างสมบูรณD  (Streaming 

reproduction success ratio) 
- ข�อ 2.3.11 ค+าอัตราบิตเฉลี่ยของการรับส+งข�อมูลแบบ FTP (Average FTP Bitrate) 

5.3 ประเด็นอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก 1 
 

(ร�าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน3 และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ  
เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม  
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(ร�าง) 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน3 และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม 
 
 
 โดยที่เป�นการสมควรกําหนดมาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมให�สอดคล�อง
กับเทคโนโลยีที่ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในสภาพการณDป:จจุบันและเพื่อให�ผู� ใช�บริการได� รับบริการ
โทรคมนาคมท่ีมีคุณภาพ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (6) (10) และ (24) แห+งพระราชบัญญัติองคDกรจัดสรร 
คล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนD และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนD และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ จึงออก
ประกาศไว� ดังต+อไปนี้ 

 ข�อ 1 ประกาศน้ีให�ใช�บังคับตั้งแต+วันที่ 1 มกราคม 2565 เป�นต�นไป 
 ข�อ 2 ให�ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนD และกิจการ
โทรคมนาคมแห+งชาติ เร่ือง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 

 ข�อ 3 ในประกาศนี้ 
 “คุณภาพการให�บริการ” หมายความว+า สมรรถนะโดยรวมของการให�บริการ ซ่ึงเป�น
ตัวกําหนดระดับของความพึงพอใจของผู�ใช�บริการตามข�อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว+างประเทศ 
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) 
 “โครงข+ายโทรคมนาคมประจําท่ี” หมายความว+า โครงข+ายการให�บริการโทรคมนาคมที่มี
ลักษณะการให�บริการแบบประจําที่ ผ+านโครงข+ายสายทองแดง (Copper Wire Network) หรือโครงข+ายใย
แก�วนําแสง (Fiber Optic Network) หรือโครงข+ายร+วมท้ังสองประเภท 
 “โครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี” หมายความว+า โครงข+ายการให�บริการโทรคมนาคมท่ี
ให�บริการผ+านคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Service) 
 “บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง” หมายความว+า การให�บริการเสียงในกิจการโทรศัพทD
ประจําที่  โทรศัพทDสาธารณะผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมประจําที่  หรือโทรศัพทDเคลื่อนที่ผ+านโครงข+าย
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ี 
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  “บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูล” หมายความว+า การให�บริการการเข�าถึงอินเตอรDเน็ต
ความเร็วสูง (Broadband Internet) ผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมประจําท่ีหรือโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี 
บ ริการ Short Message Service (SMS) และ Multimedia Messaging Service (MMS) ผ+ านโครงข+าย
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ โดยไม+รวมถึง บริการวงจรเช+า (Leased Line) และบริการโครงข+ายเสมือน (Virtual 
Private Network: VPN)  
 “บริการโทรคมนาคม” หมายความว+า การให�บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง หรือ บริการ
โทรคมนาคมประเภทข�อมูล หรือบริการโทรคมนาคมทั้งสองประเภท โดยมีวัตถุประสงคDในการให�บริการแก+
บุคคลทั่วไป 
 “ผู�รับใบอนุญาต” หมายความว+า ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมาย
ว+าด�วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงให�บริการโทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงคDในการให�บริการแก+บุคคล
ทั่วไป 
 “ผู�ใช�บริการ” หมายความว+า ผู�ใช�บริการโทรคมนาคมปลายทางของผู�รับใบอนุญาต แต+ไม+
รวมถึงผู�ใช�บริการท่ีเป�นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงนําบริการโทรคมนาคมที่ได�รับในฐานะ
ผู�ใช�บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหน่ึง 
 “สํานักงาน กสทช.” หมายความว�า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

 ข�อ 4 การให�บริการโทรคมนาคมจะต�องมีค+าชี้วัดคุณภาพบริการผ+านเกณฑDท่ีกําหนดไว�ใน
ภาคผนวกแนบท�ายประกาศน้ี 

 ข�อ 5 ในกรณีที่ผู�รับใบอนุญาตไม+สามารถให�บริการได�เพราะเหตุสุดวิสัย หรือเพราะมีเหตุ
จําเป�นอย+างยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได� ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่รายงานให�สํานักงาน กสทช. ทราบ โดยให�รายงาน
เป�นหนังสือพร�อมข�อมูลหรือรายละเอียดที่เก่ียวข�อง รวมถึงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแห+งการนั้น ภายใน
เจ็ดวันนับแต+วันท่ีเกิดเหตุการณDดังกล+าว และต�องรายงานแนวทางในการปรับปรุงแก�ไข ผลการดําเนินการ 
รวมถึงแผนแนวทางการป^องกันป:ญหาดังกล+าวในอนาคต ภายในสิบสี่วันนับแต+เหตุการณDดังกล+าวกลับเข�าสู+
สภาวะปกติ 
  ข�อ 6 ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่ต�องให�บริการโทรคมนาคมตามมาตรฐานของคุณภาพการ
ให�บริการโทรคมนาคมท่ีกําหนดไว�ในภาคผนวกแนบท�ายประกาศนี้ โดยต�องดําเนินการวัดค+าชี้วัดคุณภาพ
บริการตามแนวทางการวัดและการรายงานค�าชี้วัดคุณภาพบริการท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด และส+งรายงาน
ค+าชี้วัดคุณภาพบริการเป�นรายไตรมาสให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส 
รวมถึงต�องจัดเก็บหลักฐานที่มาของข�อมูลดังกล+าวอย+างน�อยเก�าสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส โดยให�
สํานักงาน กสทช. สามารถตรวจสอบได�เม่ือได�รับการร�องขอ และให�ความร+วมมือกับสํานักงาน กสทช. หาก
ได�รับการร�องขอ เพ่ือที่จะตรวจสอบคุณภาพการให�บริการ กระบวนการ แนวทาง หรือวิธีการวัดค+าชี้วัด
คุณภาพบริการ เพ่ือให�คุณภาพของการบริการเป�นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
 ในกรณีท่ีการให�บริการโทรคมนาคมไม+เป�นไปตามมาตรฐานของคุณภาพการให�บริการ
โทรคมนาคมตามที่กําหนดไว�ในภาคผนวกแนบท�ายประกาศน้ีในระหว+างไตรมาสใดก็ตาม ผู�รับใบอนุญาตมี
หน�าที่ส+งรายงานชี้แจงข�อมูลและแสดงสาเหตุต+อกรณีดังกล+าว รวมท้ังแผนแนวทางในการแก�ไขปรับปรุง
คุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม เพื่อให�เป�นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว�ในภาคผนวกแนบท�ายประกาศน้ี 
ให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาสนั้น ท้ังน้ี สํานักงาน กสทช. อาจประกาศ
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กําหนดพ้ืนที่เฝ^าระวังเพื่อให�ผู�รับใบอนุญาตดําเนินการวัดค+าชี้วัดคุณภาพบริการบางค+าชี้วัดสําหรับบริการ
โทรคมนาคมเป�นการเฉพาะด�วย 

 ข�อ 7 ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าท่ีต�องจัดให�มีการเผยแพร+ข�อมูลเก่ียวกับมาตรฐานและคุณภาพ
การให�บริการโทรคมนาคมเพ่ือให�ผู�ใช�บริการทราบ โดยเผยแพร+ผลการวัดค+าช้ีวัดคุณภาพบริการผ+านทาง
เว็บไซตD ของผู�รับใบอนุญาตเป�นรายไตรมาส ตามรูปแบบท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. 
อาจกําหนดให�ผู)รับใบอนุญาตเผยแพร�ผลการวัดค�าชี้วัดคุณภาพบริการผ�านช�องทางอ่ืนทดแทนได) 

 ข�อ 8 หากผู�รับใบอนุญาตไม+ดําเนินการตามประกาศน้ี ให�นําบทบัญญัติว+าด�วยการบังคับทาง
ปกครองตามกฎหมายว+าด�วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม มาใช�บังคับกับกรณีนี้  

  

 ประกาศ ณ วันที่                 xxxxx พ.ศ. 2564 
         
   

    พลเอก  
 

  (สุกิจ  ขมะสุนทร) 
 กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนD  
 และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ 
 ทําหน�าท่ีประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  
 กิจการโทรทัศนD และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ 
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ภาคผนวก 

1. บริการโทรคมนาคมผ�านโครงข�ายโทรคมนาคมประจําที่ (บริการโทรศัพท3ประจําที่, บริการโทรศัพท3สาธารณะ, บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูล) 
 1.1 ค�าชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป  

ข�อ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงาน 

เป]าหมาย หมายเหตุ 

1.1.1 ระยะเวลาสําหรับการขอเริ่มเปbดใช�
บ ริ ก า ร  (Supply time for initial 
connection) 

ระยะเวลาที่ผู�ใช�บริการต�องรอเป�นจํานวนวันทํา
การ นับจากเวลาที่ สัญญาในการขอเปbดใช�
บ ริก าร มี ผล บั ง คั บ ใช�  ( นั บ จ าก วัน ที่ ผู� รั บ
ใบอนุญาตแจ�งความพร�อมให�บริการต+อผู�ขอใช�
บริการและนัดหมายติดตั้ง) จนกระทั่งเวลาที่
สามารถเริ่มใช�บริการได� 

ให� วัดเป�นรายเดือน รายงานส+ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 

- ไม+นานกว+า 10 วันทํา
การ  

(ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพทD  
ประจําที่ และบริการโทรคมนาคม
ประเภทข�อมูล 
(ข) ไม+ นับรวมช+วงระยะเวลาที่
ผู� ใช�บ ริการไม+สะดวกให� เข� าไป
ติดตั้ง 

1.1.2 ร�อยละของการติดตั้งบริการสําเร็จ
ภายในวันที่กําหนด (Percentage of 
service installation completed 
on or before the date 
confirmed)  

(จํานวนของการขอเริ่มเปbดใช�บริการที่ได�รับการ
ติดตั้งแล�วเสร็จตามวันที่กําหนด / จํานวนของ
การขอเริ่มเปbดใช�บริการทั้งหมด ) x 100 

ให� วัดเป�นรายเดือน รายงานส+ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 

- ไม+น�อยกว+าร�อยละ 90  ครอบคลุมบริการโทรศัพทDประจํา
ที่  แ ละบ ริก าร โท รคม นาคม
ประเภทข�อมูล 

1.1.3 จํานวนของความผิดปกติที่ถูกรายงาน   
ต+ อ จํ านวน ผู� ใช� บ ริการ 100 ราย 
( Number of fault reports per 
100 subscribers) 

(จํานวนของความผิดปกติที่ถูกรายงานทั้งหมด / 
จํานวนผู�ใช�บริการทั้งหมด ) x 100 

ให� วัดเป�นรายเดือน รายงานส+ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 

- ไม+ ม า ก ก ว+ า  5  ค รั้ ง 
ต+อผู�ใช�บริการ 100 ราย 

(ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพทD
ประจําที่ และบริการโทรคมนาคม
ประเภทข�อมูล 
(ข) ความผิดปกติที่ถูกรายงานโดย
ผู� ใช�บริการต�องเป� น Valid fault 
report เกี่ยวข�องกับการให�บริการ
ของโครงข+ายที่อยู+ในความควบคุม
และในความรับผิดชอบของผู� รับ
ใบอนุญาต (กรณี ใช�บริการไม+ ได�
เนื่องจากความผิดปกติของอุปกรณD
ปลายทางเองไม+ นั บ เป� น Valid 
fault reports) 
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ข�อ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงาน 

เป]าหมาย หมายเหตุ 

1.1.4 ระยะเวลาในการซ+อมแซม (Fault 
repair time) 

ระยะเวลาที่ผู�ใช�บริการต�องรอเป�นจํานวนชั่วโมง 
นับจากเวลาที่แจ�งให�มีการซ+อมแซม จนกระทั่ง
เวลาที่สามารถเริ่มใช�บริการได�เป�นปกติอีกครั้ง 

ให� วัดเป�นรายเดือน รายงานส+ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 

- ไม+นานกว+า 24 ชั่วโมง (ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพทD 
ประจําที่  บริการโทรคมนาคม
ป ระ เภ ท ข� อ มู ล  แล ะบ ริการ
โทรศัพทDสาธารณะ 
(ข ) ให� เริ่มนับจากเวลา ที่ ผู� รับ
ใบ อ นุ ญ า ต ได� รั บ แ จ� ง จ า ก
ผู� ใช�บ ริการให� มีการซ+อมแซม 
จนกระทั่งเวลาที่สามารถเริ่มใช�
บริการได�เป�นปกติอีกครั้ง ทั้งนี้ ไม+
นั บ ร ว ม ช+ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
ผู�ใช�บริการไม+สะดวกให�เข�าแก�ไข 
(ค) ครอบคลุมกรณีการซ+อมแซม
แก� ไขอุปกรณD ปลายทางที่ เป�น
ทรัพยDสินของผู�รับใบอนุญาต แต+
ไม+รวมกรณีที่ ผู� ใช�บ ริการจัดหา
อุปกรณDปลายทางเอง  

1.1.5 อั ต ร า ข� อ ร� อ ง เ รี ย น ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ข�อผิดพลาดในการเรียกเก็บค+าบริการ 
(Billing inaccuracy) 

(จํานวนข�อร�องเรียนที่เกี่ยวกับข�อผิดพลาดใน
การเรียกเก็บค+าบริการ / จํานวนผู�ใช�บริการ
ทั้งหมด) x 100 

ให� วัดเป�นรายเดือน รายงานส+ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 

- ไม+มากกว+าร�อยละ 0.3 (ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพทD
ประจําที่ และบริการโทรคมนาคม
ประเภทข�อมูล  
(ข) ข�อร�องเรียนต�องเป�น Valid 
complaint (นั บ ร ว ม ถึ ง เ รื่ อ ง
ร�องเรียนผ+าน call center ด�วย) 
(ค ) ให� นับ รวมข� อร� อ งเรียน ที่
เกิดขึ้นและยังคงเป�นข�อพิพาท
ระหว+ า ง ผู� รับ ใบอ นุญ าตและ
ผู�ใช�บริการด�วย 
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ข�อ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงาน 

เป]าหมาย หมายเหตุ 

1.1.6 ระยะเวลาที่ต�องรอในการขอใช�บริการ
ดูแลลูกค�าจากศูนยDตอบรับโทรศัพทD 
(Response time for accessing 
customer-service call center)  

ระยะเวลาที่ผู�ใช�บริการต�องรอนับจากตอนที่
ผู�ใช�บริการตัดสินใจคุยกับพนักงานรับโทรศัพทD 
(นับจากตอนกดหมายเลขเพื่อเลือกคุยกับ
พนักงานรับโทรศัพทD) จนกระทั่งสามารถเริ่มต�น
การสื่อสารกับพนักงานรับโทรศัพทDได� 

ให� วัดเป�นรายเดือน รายงานส+ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 

- ไม+นานกว+า 60 วินาที (ก) ให�สามารถเรียกไปยังพนักงาน
รับโทรศัพทD  (กดหมายเลขเพื่อ
เลือกคุยกับพนักงานรับโทรศัพทD) 
ได�ภายในชั้นเมนูที่สอง ต+อจาก
ขั้นตอนการเลือกภาษาซึ่งเป�นชั้น
เมนูแรก  
(ข) ครอบคลุมบริการโทรศัพทD  
ประจําที่  บริการโทรคมนาคม
ป ระ เภ ท ข� อ มู ล แ ล ะ บ ริ ก า ร
โทรศัพทDสาธารณะ 

1.1.7 ความพร�อมในการใช�งานของ 
เ ค รื่ อ ง โ ท ร ศั พ ทD ส า ธ า ร ณ ะ 
(Payphone 
Service Availability) 

เวลาที่เครื่องสามารถให�บริการได� x 100 
/ (เวลาที่เครื่องสามารถให�บริการได� + 
เวลาที่เครื่องไม+สามารถให�บริการ) 

ให� วัดเป�นรายเดือน รายงานส+ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 

- ไม+ต่ํากว+าร�อยละ 90 
ในเขตกรุงเทพฯ และ 
ปริมณฑล 
- ไม+ต่ํากว+าร�อยละ 85 
ในเขตต+างจังหวัด 

- 
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1.2 ค�าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง  

ข�อ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ 
แนวทางการวัด 

และการรายงานผล 
เป]าหมาย หมายเหตุ 

1.2.1 อั ต ร า ส+ ว น ก า ร เ รี ย ก สํ า เ ร็ จ 
(Successful call ratio) กรณี ที่เป�น
การโทรศัพทDภายในโครงข+ายของ
ผู�ประกอบการเดียวกัน 

อัตราส+วนจํานวนการเรียกที่สําเร็จต+อจํานวน
การเรียกทั้งหมด 

ให� วัด เฉ ลี่ ยตลอด  24  ชั่ ว โม ง        
(ทุกช+วงเวลา)  
เฉลี่ยทุก 3 เดือน 
รายงานส+ งสํานักงาน  กสทช .         
ทุกไตรมาส 

- ไม+น�อยกว+าร�อยละ 90 (ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพทD  
ประจํา ที่และบ ริการโทรศัพทD
สาธารณะ 
(ข) จํานวนที่เรียกสําเร็จ ได�แก+ 
กรณีการเรียกที่ปลายทางรับสาย 
ไม+รับสาย หรือปลายทางไม+ว+าง  
 

1.2.2 อั ต ร า ส+ ว น ก า ร เ รี ย ก สํ า เ ร็ จ 
(Successful call ratio) กรณี ที่เป�น
ก า ร โ ท ร ข� า ม โ ค ร ง ข+ า ย ต+ า ง
ผู�ประกอบการ 

อัตราส+วนจํานวนการเรียกที่สําเร็จต+อจํานวน
การเรียกทั้งหมด 

ให� วัด เฉ ลี่ ยตลอด  24  ชั่ ว โม ง        
(ทุกช+วงเวลา) 
เฉลี่ยทุก 3 เดือน 
รายงานส+ งสํานักงาน  กสทช .         
ทุกไตรมาส 

- ไม+น�อยกว+าร�อยละ 85 
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 1.3 ค�าชี้วัดคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูล 

ข�อ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ 
แนวทางการวัด 

และการรายงานผล 
เป]าหมาย หมายเหตุ 

1.3.1 ร� อ ย ละข อ ง เวล ารวม ที่ อุ ป กรณD
กระจายสัญญาณปลายทางไม+สามารถ
ให�บริการได�ใน 1 เดือน  
( network unavailability : 
cumulative Last Mile Node 
outage time in a month ratio) 

อัตราส+วนระหว+างผลรวมของระยะเวลาที่ไม+
สามารถให�บริการได�ของทุกอุปกรณDกระจาย
สัญญาณปลายทาง กับผลรวมของระยะเวลาที่
ต�องให�บริการทั้งหมดของทุกอุปกรณDกระจาย
สัญญาณปลายทางในหนึ่งเดือน 
(ผลรวมของระยะเวลาที่ไม+สามารถให�บริการได�
ภายใน 1 เดือนของทุกๆ  อุปกรณDกระจาย
สัญญาณปลายทาง(หน+วยเป�น ชม.)) x 100/(24 
x จํานวนวันของเดือน  x จํานวน อุปกรณD
ก ระจาย สั ญ ญ าณ ป ล ายท างข อ งผู� ได� รับ
ใบอนุญาตทั้งหมดในโครงข+าย) 

ให� วัดเป�นรายเดือนรายงานส+ ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 

- ไม+มากกว+าร�อยละ 1 (ก) อุปกรณD กระจายสัญญาณ
ป ล ายท าง (Last Mile Node) 
สําหรับให�บ ริการอินเตอรD เน็ต
ความ เร็วสู ง ยกตัวอย+ าง เช+น 
อุปกณD  Optical line terminal 
(OLT)  Digital Subscriber Line 
Access Multiplexer (DSLAM) 
ห รื อ  Cable Modem 
Termination System (CMTS) 
เป�นต�น 
(ข) คิดรวมช+วงเวลาที่ไม+สามารถ
ให�บริการได�เนื่องจากการซ+อม
บํ า รุ ง ที่ อ ยู+ ใน แ ผ น ข อ ง ผู� รั บ
ใ บ อ นุ ญ า ต  (Preventive 
Maintenance) ด�วย 

1.3.2 ค+า Round Trip Time (RTT) ค+าประวิงเวลาของแพ็คเก็ตจากฝ:�งส+งไปยังฝ:�งรับ
จนกระทั่งกลับมายังฝ:�งส+งอีกครั้งหนึ่ง  
(เวลาที่แพ็คเก็ตกลับมายังฝ:�งส+ง – เวลาที่แพ็ค
เก็ตถูกส+งออกไปจากฝ:�งส+ง) 

ไม+ต�องวัดค+าชี้วัดคุณภาพบริการนี้ - ไ ม+ เ กิ น  5 0  ms        
(ให�พิจารณาช+วงเวลาจาก
เกณฑD ร�อยละ 95 ของ
ช+วงเวลาที่ มีการใช�งาน
หนาแน+น) 
 
 

(ก) ใช�เป�นค+าชี้วัดอ�างอิงในการ
ตรวจสอบคุณภาพการให�บริการ
เป� นรายกรณี  ห รือกรณีแก� ไข
ป:ญหาเรื่องร�องเรียน  
(ข) ไม+ต�องจัดส+งรายงานผลการ
วัด (รายไตรมาส) ให� สํานักงาน 
กสทช. 
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ข�อ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ 
แนวทางการวัด 

และการรายงานผล 
เป]าหมาย หมายเหตุ 

1.3.3 ความเร็วเฉลี่ยในการส+งข�อมูลแบบ 
FTP  
(Average speed of FTP transfers)  

สําหรับการใช�งาน FTP แต+ละครั้ง ความเร็ว
เฉลี่ยในการส+งข�อมูลคือ 
จํานวนบิตข�อมูลที่ถูกส+ง / (เวลาสิ้นสุดการใช� 
FTP – เวลาเริ่มต�นการใช� FTP)  

ไม+ต�องวัดค+าชี้วัดคุณภาพบริการนี้ - ไม+ ต่ํ ากว+ าร�อยละ 70 
ข อ ง ค ว า ม เ ร็ ว ก า ร
ใ ห� บ ริ ก า ร ที่ ผู� รั บ
ใบอนุญาตได�โฆษณาหรือ
แจ�งให�ผู� ใช�บริการทราบ 
(ให�พิจารณาช+วงเวลาจาก
เกณฑD ร�อยละ 95 ของ
ช+วงเวลาที่ มีการใช�งาน
หนาแน+น) 

 



 

 หน�า 29  

2. บริการโทรคมนาคมผ�านโครงข�ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
 2.1 ค�าชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป 

ข�อ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงานผล 

เป]าหมาย หมายเหตุ 

2.1.1 ระยะเวลาสําหรับการขอเริ่มเปbดใช�
บริการ (Service activation time) 

ระยะเวลาที่ผู�ใช�บริการต�องรอเป�นจํานวนชั่วโมง 
นับจากเวลาที่ระบบของผู�รับใบอนุญาตได�รับ
ข�อมูลคําขอเปbดใช�บริการ จนกระทั่งเวลาที่
ผู�ใช�บริการสามารถเริ่มใช�บริการได�เป�นครั้งแรก 

ให� วัดเป�นรายเดือน รายงานส+ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 

- สําหรับระบบ Pre-paid  
ไม+เกิน 3 ชั่วโมง สําหรับ
ร�อยละ 90 ของการขอ
เริ่มเปbดใช�บริการ 
- สําหรับระบบ Post-
paid  
ไม+ เกิน 5 ชั่วโมงทําการ 
สําหรับร�อยละ 90 ของ
การขอเริ่มเปbดใช�บริการ 

หากผู� รับใบอนุญาตแจ�งล+วงหน�า
ก+อนทําสัญญาว+าจะเปbดให�บริการ
ในจํานวนชั่วโมงที่เกินกว+าประกาศ
กําหนด สามารถทําได�โดยให�แจ�ง
เป�นลายลักษณDอักษร และแจ�งโดย
ทางวาจา แต+หากไม+มีการแจ�งทั้ง 2 
ทาง ให�ถือเอาตามค+าเป̂าหมายใน
ประกาศนี้ 
ทั้งนี้ การคํานวณค+าชี้ วัดคุณภาพ
บริการนี้ไม+ นับรวมกรณีดังกล+าว
ข�างต�น และกรณี ที่ ผู� ใช�บริการมี
ป:ญหาติดค�างชําระค+าใช�บริการ 
และกรณีของผู� ใช�บริการที่ กําลัง
ขอรับบริการคงสิทธิ เลขหมาย
โทรศัพทDเคลื่อนที่ 

2.1.2 อั ต ร า ข� อ ร� อ ง เ รี ย น ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ข�อผิดพลาดในการเรียกเก็บค+าบริการ 
(Billing inaccuracy) 
 

(จํานวนข�อร�องเรียนที่เกี่ยวกับข�อผิดพลาดใน
การเรียกเก็บค+าบริการ / จํานวนผู�ใช�บริการ
ทั้งหมด) x 100 

ให� วัดเป�นรายเดือน รายงานส+ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 

- ไม+มากกว+าร�อยละ 0.3 ก. ให�รวมข�อร�องเรียนทั้งระบบ 
Pre-paid และ Post-paid และ
ให�รวมถึงกรณีที่เติมเงินโทรศัพทD
แล�วยอดเงินไม+เข�าด�วย  
ข. ข�อร�องเรียนต�องเป�น Valid 
complaint (นั บ ร ว ม ถึ ง เ รื่ อ ง
ร�องเรียนผ+าน call center ด�วย) 
ค. ให�นับรวมข�อร�องเรียนที่เกิดขึ้น
และยังคงเป�นข�อพิพาทระหว+าง
ผู� รับใบอนุญาตและผู�ใช�บริการ
ด�วย 
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ข�อ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงานผล 

เป]าหมาย หมายเหตุ 

2.1.3 ระยะเวลาที่ต�องรอในการขอใช�บริการ
ดูแลลูกค�าจากศูนยDตอบรับโทรศัพทD 
(Response time for accessing 
customer-service call center)  

ระยะเวลาที่ผู�ใช�บริการต�องรอนับจากตอนที่
ผู�ใช�บริการตัดสินใจคุยกับพนักงานรับโทรศัพทD 
(นับจากตอนกดหมายเลขเพื่อ เลือกคุยกับ
พนักงานรับโทรศัพทD) จนกระทั่งสามารถเริ่มต�น
การสื่อสารกับพนักงานรับโทรศัพทDได� 

ให� วัดเป�นรายเดือน รายงานส+ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 

- ไม+นานกว+า 60 วินาที ให�สามารถเรียกไปยังพนักงานรับ
โทรศัพทD (กดหมายเลขเพื่อเลือก
คุยกับพนักงานรับโทรศัพทD) ได�
ภ ายใน ชั้น เมนู ที่ สอง ต+ อจาก
ขั้นตอนการเลือกภาษาซึ่งเป�นชั้น
เมนูแรก 

2.1.4 จํานวนครั้งที่หน+วยรับ-ส+งสัญญาณ
วิทยุย+อย (Cell) ภายในสถานีฐาน ไม+
สามารถให�บริการได� ติดต+อกันเกิน 4 
ชั่วโมง ใน 1 เดือนต+อจํานวน Cell 
ทั้งหมดในทุกสถานีฐาน  (network 
unavailability : number of cell 
outages continuously over 4 
hours in a month) 

(จํานวนครั้งที่  Cell ไม+สามารถให�บ ริการได�
ติดต+อกันเกิน 4 ชั่วโมงใน 1 เดือน) x 100/
จํานวน Cell ของผู�ได�รับใบอนุญาตทั้งหมดใน
ทุกสถานีฐาน 
 
 

ให� วัดเป�นรายเดือน รายงานส+ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 
 

- ไม+มากกว+า 10 ครั้ง 
ต+อ 100 Cell ต+อเดือน  
 

สําหรับข�อ 2.1.4 ถึงข�อ 2.1.6 
(ก) วัดรวมทุกเทคโนโลยี และคิด
รวมช+วงเวลาที่ Cell ไม+สามารถ
ให�บ ริการได� เนื่องจากการซ+อม
บํ า รุ ง ที่ อ ยู+ ใน แ ผ น ข อ ง ผู� รั บ
ใ บ อ นุ ญ า ต  ( Preventive 
Maintenance) เป� น  Cell ที่ ไม+
สามารถให�บริการได�ด�วย 
(ข ) ก า รแส ด งผ ล การ วัด บ น
เว็บไซตDของผู� รับ ใบอนุญาตให�
แสดงผลการ วัดโดยระบุ เป� น
ตัวเลข (อาจมีการระบุเป�นระดับ
ด�วยได� ) และจะมีการพิจารณา
ปรับปรุงค+าเป̂าหมายให�เหมาะสม
ยิ่งขึ้นในอนาคต 
(ค ) วิ ธี ก า ร นั บ ห น+ ว ย รับ -ส+ ง 
สัญ ญ าณ วิท ยุย+ อย  (Cell) ใน
ส ถ า นี ฐ า น ให� เป� น ไป ต า ม ที่
สํานักงาน กสทช. กําหนด 

2.1.5 ร�อยละของจํานวนหน+วยรับ-ส+ง 
สัญญาณวิทยุย+อย (Cell) ภายใน
สถานีฐานที่ไม+สามารถให�บริการได�
สะสมเกินกว+า 24 ชั่วโมงภายใน 1 
เดือน (network unavailability : 
number of cell outages 
continuously over 24 hours in a 
month) 

Cell ที่ไม+สามารถให�บริการได�สะสมเกิน 24 
ชั่วโมงภายใน 1 เดือน โดยจะเริ่มนับชั่วโมง
สะสม ในกรณีที่ Cell ไม+สามารถให�บริการได�
ติดต+อกันเกิน 1 ชั่วโมงขึ้นไป 
(จํานวนของ Cell ที่ไม+สามารถให�บริการได�
สะสมเกินกว+า 24 ชั่วโมงภายใน 1 เดือน) x 
100/จํานวน Cell ของผู�ได�รับใบอนุญาตทั้งหมด
ในทุกสถานีฐาน 

ให� วัดเป�นรายเดือน รายงานส+ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 

- ไม+มากกว+าร�อยละ 3 

2.1.6 ร�อยละของเวลารวมที่ทุกหน+วยรับ-ส+ง 
สัญญาณ วิท ยุย+ อย (Cell) ภ ายใน
สถานีฐานไม+สามารถให�บริการได�ใน 1 
เดือนของเวลาที่ต�องให�บริการทั้งหมด  
(network unavailability : cumulative 
cell outage time in a month) 

ผลรวมของระยะเวลาที่ไม+สามารถให�บริการได�
ในหนึ่งเดือนของทุก Cell 
(เวลารวมของทุก Cell ที่ไม+สามารถให�บริการได�
ภายใน 1 เดือน (หน+วยเป�นชม.)) x 100/    (24 
x จํานวนวันของเดือน x จํานวน Cell ของผู�
ได�รับใบอนุญาตทั้งหมดในทุกสถานีฐาน) 

ให� วัดเป�นรายเดือน รายงานส+ง
สํานักงาน กสทช. ทุกไตรมาส 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละเดือน 
 

- ไม+มากกว+าร�อยละ 1 
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 2.2 ค�าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง 

ข�อ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ แนวทางการวัด 
และการรายงานผล 

เป]าหมาย หมายเหตุ 

2.2.1 อั ต ร า ส+ ว น ก า ร เ รี ย ก สํ า เ ร็ จ 
(Successful call ratio) กรณี ที่เป�น
การโทรศัพทDภายในโครงข+ายของ
ผู�ประกอบการเดียวกัน 

อัตราส+วนจํานวนการเรียกที่สําเร็จ  
ต+อจํานวนการเรียกทั้งหมด 
 

ให�วัดใน 2 ช+วงเวลาได�แก+ 
1. ช+วงเวลา 10.00 – 13.00 น.  

เฉลี่ยทุก 3 เดือน 
2. ช+วงเวลา 16.00 – 19.00 น. 

เฉลี่ยทุก 3 เดือน  
โดยแยกข�อมูลในแต+ละช+วงเวลา 
รายงานส+ งสํานักงาน  กสทช .     
ทุกไตรมาส 

- ไม+น�อยกว+าร�อยละ 90 ข�อ 2.2.1 และข�อ 2.2.2 จํานวนที่
เรียกสําเร็จ ได�แก+ กรณีการเรียก
ที่ปลายทางรับสาย ไม+ รับสาย 
หรือปลายทางไม+ ว+าง ทั้ งนี้ค+ า
เป̂ าหมายที่ ระบุ ให� นับ เฉพาะ
บริการแบบราคาปกติ    นั่นคือ 
ไม+ นั บ รวม บ ริก า ร เสี ย งแบ บ
ประหยัด เช+น 1234 เป�นต�น 

2.2.2 อั ต ร า ส+ ว น ก า ร เ รี ย ก สํ า เ ร็ จ 
(Successful call ratio) กรณี ที่เป�น
ก า ร โ ท ร ข� า ม โ ค ร ง ข+ า ย ต+ า ง
ผู�ประกอบการ 

อัตราส+วนจํานวนการเรียกที่สําเร็จต+อจํานวน
การเรียกทั้งหมด 
 

ให�วัดใน 2 ช+วงเวลาได�แก+ 
1) ช+วงเวลา 10.00 – 13.00 น.  

เฉลี่ยทุก 3 เดือน 
2) ช+วงเวลา 16.00 – 19.00 น.  

เฉลี่ยทุก 3 เดือน 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละช+วงเวลา 
รายงานส+งสํานักงาน กสทช.  
ทุกไตรมาส 

- ไม+น�อยกว+าร�อยละ 90 

2.2.3 อัตราส+วนของกรณีที่สายหลุด (Drop 
Call Rate)  

อัตราส+วนของจํานวนสายหลุดต+อจํานวนการ
เรียกใช�ทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ให�วัดใน 2 ช+วงเวลาได�แก+ 
1) ช+วงเวลา 10.00 – 13.00 น.  

เฉลี่ยทุก 3 เดือน 
2) ช+วงเวลา 16.00 – 19.00 น.  

เฉลี่ยทุก 3 เดือน 
โดยแยกข�อมูลในแต+ละช+วงเวลา 
รายงานส+งสํานักงาน กสทช. 
ทุกไตรมาส 

- ไม+มากกว+าร�อยละ 2 - 
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2.2.4 คุณภาพของเสียง (Mean Opinion 
Score (MOS)) 
 

การวัดคุณภาพของเสียงจากโครงข+ายโทรศัพทD ให�วัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน 
รายงานส+งสํานักงาน กสทช.  
ทุกไตรมาส 

- ไม+ต่ํากว+า 2.5 
(ร�อยละ 90 ของข�อมูลที่
วัดได�ต�องไม+ต่ํากว+าค+านี้) 

- การวัดให�แบ+งออกตามภูมิภาค 
(4 ภูมิภาค) และผู�รับใบอนุญาต
เลือกจังหวัดในภูมิภาคนั้นๆ เอง
ในการวัด 
- ให�มีเครื่องที่ส+วนกลาง (ใน
กรุงเทพฯ) และทําการวัดโดยการ
เรียกเข�าจากภูมิภาคต+างๆ เข�าสู+
ส+วนกลาง ไม+น�อยกว+า 50 ครั้งต+อ
เดือนต+อภูมิภาค (ภูมิภาคเรียก
เข�าส+วนกลาง) โดยการวัดทั้งหมด
วัดภายในโครงข+ายเดียวกัน (on-
net) 

2.2.5 อัตราส+วนของกรณีที่สายหลุด (Drop 
Call Rate) ในพื้นที่เฝ̂าระวัง 

อัตราส+วนของจํานวนสายหลุดต+อจํานวนการ
เรียกใช�ทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง ในพื้นที่เฝ̂า
ระวัง 

ให�วัดเฉลี่ยทุก 3 เดือน 
รายงานส+ งสํานักงาน  กสทช .     
ทุกไตรมาส 

- ไม+มากกว+าร�อยละ 2 ให�วัดคุณภาพการบริการในพื้นที่
เฝ̂าระวังตามที่สํานักงาน กสทช. 
กําหนด 
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2.3.1 อัตราส+วนจํานวนครั้งที่ค+า Round 
Trip Time (RTT) ต่ํากว+าค+าที่กําหนด 

อัตราส+วนเป�นร�อยละระหว+างจํานวนครั้งที่ทํา
การวัดค+า RTT ได�ต่ํากว+าค+าที่กําหนดและ
จํานวนครั้งที่ทําการทดสอบวัดค+า RTT ทั้งหมด 
โดยกําหนดให� RTT เป�นระยะเวลาที่ใช�ส+งแพ็ค
เก็ตจากฝ:�งส+งไปยังฝ:�งรับจนกระทั่งกลับมายังฝ:�ง
ส+งอีกครั้งหนึ่ง และให�คํานวณจากผลต+าง
ระหว+างเวลาที่แพ็คเก็ตกลับมายังฝ:�งส+ง และ
เวลาที่แพ็คเก็ตถูกส+งออกไปจากฝ:�งส+ง 

ให�วัดและรายงานผลการวัดตาม
แนวทางการวัดค+าชี้ วัดคุณภาพ
บ ริก า ร ที่ สํ า นั ก งาน  ก ส ท ช . 
กําหนด 
 

- ไม+ต่ํากว+าร�อยละ 80  
โดยกําหนดให� RTT ของ
แต+ละเทคโนโลยีมีค+าดังนี้ 
1 ) 1 ,0 00  มิ ล ลิ วิน า ที 
สําหรับเทคโนโลยี 2G 
2) 500 มิลลิวินาที   
สําหรับเทคโนโลยี 3G  
3 )  1 5 0  มิ ล ลิ วิ น า ที 
สําห รับเทคโนโลยี 4G  
และ 5G 

(ก) ค+าเป̂าหมายที่กําหนดเป�นการ
กํ า ห น ด ส ม ร ร ถ ภ า พ /
ความสามารถในการให�บริการ
โดยทั่วไปของโครงข+าย โดยมิได�
เป�นการกําหนดระดับคุณภาพการ
ให�บริการที่ผู� รับใบอนุญาตและ
ผู� ใช�บริการทําสัญญาร+วมกันแต+
อย+างใด 
(ข ) อุปกรณD ปลายทางที่ ทํ าการ
ทดสอบจะอยู+กับที่ หรือเคลื่อนที่ก็ได�  

2.3.2 อัตราส+วนจํานวนครั้งที่รับส+งข�อมูล
แบบ FTP ได� สําเร็จ (FTP success 
ratio) 

อัตราส+วนเป�นร�อยละระหว+างจํานวนครั้งที่รับส+ง
ข�อมูลแบบ FTP ได�สําเร็จและจํานวนครั้งที่
ทดสอบการรับส+ง FTP ทั้งหมด  

 

ให�วัดและรายงานผลการวัดตาม
แนวทางการค+ า ชี้ วัด คุณ ภ าพ
บ ริก า ร ที่ สํ า นั ก งาน  ก ส ท ช . 
กําหนด 

 

- ไม+ต่ํากว+าร�อยละ 80 
สําหรับกรณี Download 
และไม+ต่ํากว+าร�อยละ 70 
สําหรับกรณี Upload 
โดยกําหนดให�ใช�สําหรับ
ทุกเทคโนโลยี 

(ก) ค+าเป̂าหมายที่กําหนดเป�นการ
กํ า ห น ด ส ม ร ร ถ ภ า พ /
ความสามารถในการให�บริการ
โดยทั่วไปของโครงข+าย โดยมิได�
เป�นการกําหนดระดับคุณภาพการ
ให�บริการที่ผู� รับใบอนุญาตและ
ผู�ใช�บริการทําสัญญาร+วมกันแต+
อย+างใด ทั้งนี้ กสทช. อาจกําหนด
ความเร็วเฉลี่ยในการส+งข�อมูลขั้น
ต่ําสําหรับใช� ทําสัญญาร+วมกัน
ระหว+ า ง ผู� รับ ใบอ นุญ าตและ
ผู�ใช�บริการ (Fair Usage Policy) 
ตามความจําเป�นและเหมาะสมก็
ได� 
(ข ) อุปกรณD ปลายทางที่ ทํ าการ
ทดสอบจะอยู+กับที่ หรือเคลื่อนที่ก็ได�  
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2.3.3 อัตราส+วนจํานวนครั้งที่รับส+งข�อมูล
แบบ FTP ได� ไม+ ต่ํากว+ าอัตราบิตที่
กําหนด (FTP ratio subjected to 
specified bitrate) 

อัตราส+วนเป�นร�อยละระหว+างจํานวนครั้งที่รับส+ง
ข�อมูลแบบ FTP ได�ไม+ต่ํากว+ากว+าอัตราบิตที่
กําหนดและจํานวนครั้งที่ทดสอบการรับส+ง FTP 
สําเร็จทั้งหมด โดยกําหนดให�อัตราบิตเป�น
จํานวนบิตที่รับส+งข�อมูลแบบ FTP หารด�วย
ผลต+างระหว+างเวลาสิ้นสุดและเริ่มต�นการรับส+ง
ข�อมูลแบบ FTP  

 

ให�วัดและรายงานผลการวัดตาม
แนวทางการวัดค+าชี้ วัดคุณภาพ
บ ริก า ร ที่ สํ า นั ก งาน  ก ส ท ช . 
กําหนด 

 

  

- ไม+ต่ํากว+าร�อยละ 75 
สําหรับกรณี Download  
โดยกําหนดให�อัตราบิต 
(Bitrate) ของแต+ละ
เทคโนโลยีมีค+าดังนี้  
1) 48 กิโลบิตต+อวินาที 
สําหรับเทคโนโลยี 2G 
2) 750 กิโลบิตต+อวินาที   
สําหรับเทคโนโลยี 3G  
3) 2.5 เมกะบิตต+อวินาที 
สําหรับเทคโนโลยี 4G 
และ 5G ที่ไม+ได�ใช�คลื่น
ความถี่ย+าน 2600 
เมกะเฮิรตซD 
4) 5 เมกะบิตต+อวินาที 
สําหรับเทคโนโลยี 5G ที่
ใช�คลื่นความถี่ย+าน 2600 
เมกะเฮิรตซD 
- ไม+ต่ํากว+าร�อยละ 75 
สําหรับกรณี Upload 
โดยกําหนดให�อัตราบิต 
(Bitrate) ของแต+ละ
เทคโนโลยีมีค+าดังนี้  
1) 20 กิโลบิตต+อวินาที 
สําหรับเทคโนโลยี 2G 
2) 300 กิโลบิตต+อวินาที   
สําหรับเทคโนโลยี 3G  
3) 500 กิโลบิตต+อวินาที 

(ก) ค+าเป̂าหมายที่กําหนดเป�นการ
กํ า ห น ด ส ม ร ร ถ ภ า พ /
ความสามารถในการให�บริการ
โดยทั่วไปของโครงข+าย โดยมิได�
เป�นการกําหนดระดับคุณภาพการ
ให�บริการที่ผู� รับใบอนุญาตและ
ผู�ใช�บริการทําสัญญาร+วมกันแต+
อย+างใด ทั้งนี้ กสทช. อาจกําหนด
ความเร็วเฉลี่ยในการส+งข�อมูลขั้น
ต่ําสําหรับใช� ทําสัญญาร+วมกัน
ระหว+ า ง ผู� รับ ใบอ นุญ าตและ
ผู�ใช�บริการ (Fair Usage Policy) 
ตามความจําเป�นและเหมาะสมก็
ได� 
(ข) อุปกรณDปลายทางที่ทําการ
ทดสอบจะอยู+กับที่ หรือเคลื่อนที่
ก็ได�  
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สําหรับเทคโนโลยี 4G 
และ 5G ที่ไม+ได�ใช�คลื่น
ความถี่ย+าน 2600 
เมกะเฮิรตซD  
4) 1.25 เมกะบิตต+อ
วินาทีสําหรับเทคโนโลยี  
5G ที่ใช�คลื่นความถี่ย+าน 
2600 เมกะเฮิรตซD 

2.3.4 อัตราส+วนจํานวนครั้งที่ HTTP โหลด
ได�ไม+ ต่ํากว+าเวลาที่ กําหนด (HTTP 
ratio subjected to specified 
time duration) 

 

อัตราส+วนเป�นร�อยละระหว+างจํานวนครั้งที่ 
HTTP โหลดได�ไม+ต่ํากว+าเวลาที่กําหนดและ
จํานวนครั้งที่ทดสอบ HTTP ทั้งหมด  

 

 

 

ให�วัดและรายงานผลการวัดตาม
แนวทางการค+ า ชี้ วัด คุณ ภาพ
บ ริก า ร ที่ สํ า นั ก งาน  ก ส ท ช . 
กําหนด 

 

- ไม+ต่ํากว+าร�อยละ 80 
โดยมีเวลาที่กําหนด
เท+ากับ 10 นาที สําหรับ
เทคโนโลยี 2G   
- ไม+ต่ํากว+าร�อยละ 90 
โดยมีเวลาที่กําหนด
เท+ากับ 3 นาที สําหรับ
เทคโนโลยี 3G    
- ไม+ต่ํากว+าร�อยละ 90 
โดยมีเวลาที่กําหนด
เท+ากับ 1 นาที สําหรับ
เทคโนโลยี 4G และ 5G 

(ก) ค+าเป̂าหมายที่กําหนดเป�นการ
กํ า ห น ด ส ม ร ร ถ ภ า พ /
ความสามารถในการให�บริการ
โดยทั่วไปของโครงข+าย โดยมิได�
เป�นการกําหนดระดับคุณภาพการ
ให�บริการที่ผู� รับใบอนุญาตและ
ผู�ใช�บริการทําสัญญาร+วมกันแต+
อย+างใด 
(ข) อุปกรณDปลายทางที่ทําการ
ทดสอบจะอยู+กับที่ หรือเคลื่อนที่
ก็ได�  

2.3.5 อัตราส+วนจํานวนครั้งที่สามารถเข�าถึง
บริการสตรีมมิ่ง (Streaming service 
accessibility) 

อัตราส+วนเป�นร�อยละระหว+างจํานวนครั้งที่เข�าถึง
บริการสตรีมมิ่งได� สําเร็จและจํานวนครั้งที่
ทดสอบบริการสตรีมมิ่งทั้งหมด 

 

ให�วัดและรายงานผลการวัดตาม
แนวทางการค+ า ชี้ วัด คุณ ภาพ
บ ริก า ร ที่ สํ า นั ก งาน  ก ส ท ช . 
กําหนด 

 

- ไม+ต่ํากว+าร�อยละ 80 
สําหรับเทคโนโลยี 3G 4G 
และ 5G 

 

(ก) ค+าเป̂าหมายที่กําหนดเป�นการ
กํ า ห น ด ส ม ร ร ถ ภ า พ /
ความสามารถในการให�บริการ
โดยทั่วไปของโครงข+าย โดยมิได�
เป�นการกําหนดระดับคุณภาพการ
ให�บริการที่ผู� รับใบอนุญาตและ
ผู�ใช�บริการทําสัญญาร+วมกันแต+
อย+างใด 
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ข�อ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ 
แนวทางการวัด 

และการรายงานผล 
เป]าหมาย หมายเหตุ 

(ข) อุปกรณDปลายทางที่ทําการ
ทดสอบจะอยู+กับที่ หรือเคลื่อนที่
ก็ได�  

2.3.6 อัตราส+วนจํานวนครั้งการแสดงวีดิทัศนD
แบ บ ส ต รี ม มิ่ ง ได� อ ย+ า งส ม บู รณD 
(Streaming reproduction success 
ratio) 

อัตราส+วนเป�นร�อยละระหว+างจํานวนครั้งที่การ
แสดงวีดิทัศนDแบบสตรีมมิ่งได�อย+างสมบูรณDและ
จํานวนครั้งที่ทดสอบการแสดงวีดิทัศนDแบบ
สตรีมมิ่งทั้งหมด  

 

ให�วัดและรายงานผลการวัดตาม
แนวทางการค+ า ชี้ วัด คุณ ภาพ
บ ริก า ร ที่ สํ า นั ก งาน  ก ส ท ช . 
กําหนด 

 

- ไม+ต่ํากว+าร�อยละ 80 
สําหรับเทคโนโลยี 3G 4G 
และ 5G 
 

(ก) ค+าเป̂าหมายที่กําหนดเป�นการ
กํ า ห น ด ส ม ร ร ถ ภ า พ /
ความสามารถในการให�บริการ
โดยทั่วไปของโครงข+าย โดยมิได�
เป�นการกําหนดระดับคุณภาพการ
ให�บริการที่ผู� รับใบอนุญาตและ
ผู�ใช�บริการทําสัญญาร+วมกันแต+
อย+างใด 
(ข) อุปกรณDปลายทางที่ทําการ
ทดสอบจะอยู+กับที่ หรือเคลื่อนที่
ก็ได�  

2.3.7 ระยะเวลาที่ใช�ในการส+ง SMS จากฝ:�ง
ส+ งไป ยั งฝ:� งรับ  (SMS end-to-end 
delivery time) 

เวลาที่ใช�ในการส+ง Short Message จากอุปกรณD
ต�นทางส+งไปยังอุปกรณDปลายทางสําเร็จ = จุดของ
เวลาที่อุปกรณDปลายทางได�รับ Short Message 
จากอุปกรณDต�นทาง – จุดของเวลาที่อุปกรณDต�น
ทางส+ง Short Message  

ไม+ต�องวัดค+าชี้วัดคุณภาพบริการนี้ - ไ ม+ เ กิ น  9 0  วิ น า ที 
สําหรับร�อยละ 80 ของ 
SMS ที่ฝ:�งรับได�รับสําเร็จ
ภายใน Timeout ที่ 175 
วินาที 

สําหรับข�อ 2.3.7 ถึงข�อ 2.3.10 
(ก) ค+าเป̂าหมายที่กําหนดเป�นการ
กําหนดสมรรถภาพ/ความสามารถ
ในการให� บ ริการโดยทั่วไปของ
โครงข+าย โดยมิได�เป�นการกําหนด
ระดับคุณภาพการให�บริการที่ผู�รับ
ใบอนุญาตและผู� ใช� บ ริการทํ า
สัญญาร+วมกันแต+อย+างใด 
(ข) อุปกรณDปลายทางที่ทําการ
ทดสอบจะอยู+กับที่ หรือเคลื่อนที่
ก็ได�  

2.3.8 อัตราส+วนจํานวน SMS ที่ไปถึงฝ:�งรับ
ไ ด� สํ า เ ร็ จ  (SMS completion 
success ratio) 

จํานวน Short Message ที่ อุปกรณD ปลายทาง
ได� รับภายใต� เวลาที่ กํ าหนด /จํานวน Short 
Message ที่ส+งในการทดสอบทั้งหมด × 100 (%)  
หมายเหตุ: ในกรณีที่ทําการวัดตามมาตรฐาน 
ETSI TS 102 250-2 v2.7.1 สามารถคํานวณได�
จาก 
(1-SMS completion failure ratio) × 100 (%) 

ไม+ต�องวัดค+าชี้วัดคุณภาพบริการนี้ - ไม+ต่ํากว+าร�อยละ 90 ของ
ก า รท ด ส อ บ ทั้ งห ม ด 
จะต�องได�รับสําเร็จที่ฝ:�งรับ 
ภายใน Timeout ที่  175 
วินาที 
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ข�อ ค�าชี้วัดคุณภาพบริการ คําจํากัดความ 
แนวทางการวัด 

และการรายงานผล 
เป]าหมาย หมายเหตุ 

2.3.9 ระยะเวลาที่ใช�ในการส+ง MMS จากฝ:�ง
ส+ ง ไป ยั งฝ:� ง รั บ  (MMS end-to-
end delivery t ime) 

เวลาที่ ใช� ในการส+ ง Multimedia Message จาก
อุปกรณDต�นทางส+งไปยังอุปกรณDปลายทางสําเร็จ = 
จุดของเวลาที่อุปกรณDปลายทางได�รับ Multimedia 
Message จากอุปกรณD ต� นทาง – จุดของเวลาที่
อุปกรณDต�นทางส+ง Multimedia Message 
หมายเหตุ: อุปกรณDปลายทางตั้งโหมดของการดาวนD
โหลด Multimedia Message แบบอัตโนมัติ  

ไม+ต�องวัดค+าชี้วัดคุณภาพบริการนี้ - ภายใน 5 นาที สําหรับ
ร�อยละ 70 ของ MMS ที่
ฝ: �ง ร ับ ไ ด �ร ับ สํ า เ ร ็จ
ภ า ย ใ น  Timeout ที่ 
13 นาที  
 
 

2.3.10 อัตราส+วนจํานวน MMS ที่ไปถึงฝ:�งรับ
ไ ด� สํ า เ ร็ จ  (MMS completion 
success ratio) 

จํ า น ว น  Multimedia Message ที่ อุ ป ก ร ณD
ปลายทางได� รับภายใต�เวลาที่กําหนด /จํานวน 
Multimedia Message ที่ ส+ ง ใน ก า รท ด ส อ บ
ทั้งหมด × 100 (%)  
หมายเหตุ: ในกรณีที่ทําการวัดตามมาตรฐาน ETSI 
TS 102 250-2 v2.7.1 สามารถคํานวณได�จาก (1-
MMS end-to-end failure ratio) x 100 (%) 

ไม+ต�องวัดค+าชี้วัดคุณภาพบริการนี้ ไม+ต่ํากว+าร�อยละ 80 ของ
ก า ร ท ด ส อ บ ทั้ งห ม ด 
จะต�องได� รับสําเร็จที่ฝ:� ง
รับ ภายใน Timeout ที่ 
13 นาที 
 

2.3.11 ค+าอัตราบิตเฉลี่ยของการรับส+งข�อมูล
แบบ FTP (Average FTP Bitrate) 

 

ผลรวมของค+าอัตราบิตของการรับส+งข�อมูลแบบ 
FTP ที่แต+ละตําแหน+งที่ทําการวัดหารด�วย
จํานวนตําแหน+งที่ทําการวัดทั้งหมด โดย
กําหนดให�อัตราบิตเป�นจํานวนบิตที่รับส+งข�อมูล
แบบ FTP หารด�วยผลต+างระหว+างเวลาสิ้นสุด
และเริ่มต�นการรับส+งข�อมูลแบบ FTP  

 

ให�วัดและรายงานผลการวัดตาม
แนวทางการค+ า ชี้ วัด คุณ ภาพ
บ ริก า ร ที่ สํ า นั ก งาน  ก ส ท ช . 
กําหนด 

 

- ไม+ต่ํากว+า 20 เมกะบิต
ต+อวินาทีสําหรับกรณี 
Download และไม+ต่ํา
กว+า 5 เมกะบิตต+อวินาที 
สําหรับกรณี Upload 
โดยกําหนดให�ใช�เฉพาะ 
เทคโนโลยี 5G ที่ใช�คลื่น
ความถี่ย+าน 2600 
เมกะเฮิรตซD 

(ก) ค+าเป̂าหมายที่กําหนดเป�นการ
กําหนดสมรรถภาพ/ความสามารถใน
การให�บริการโดยทั่วไปของโครงข+าย 
โดยมิ ได� เป� นการกํ าหนดระดั บ
คุ ณ ภาพการให� บ ริ การที่ ผู� รั บ
ใบอนุญาตและผู�ใช�บริการทําสัญญา
ร+วมกันแต+อย+างใด ทั้งนี้ กสทช. อาจ
กําหนดความเร็วเฉลี่ยในการส+งข�อมูล
ขั้นต่ําสําหรับใช�ทําสัญญาร+วมกัน
ระหว+ างผู� รั บ ใบอนุ ญ าตและ
ผู�ใช�บริการ (Fair Usage Policy) ตาม
ความจําเป�นและเหมาะสมก็ได� 
(ข) อุปกรณD ปลายทางที่ ทํ าการ
ทดสอบจะอยู+กับที่ หรือเคลื่อนที่ก็ได�  
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หมายเหตุ  
1. ค+าชี้วัดคุณภาพบริการข�างต�นไม+รวมในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป�นอย+างยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได� 
2. ค+าชี้วัดคุณภาพบริการข�างต�นไม+ใช�บังคับกับโครงข+ายการให�บริการตามโครงการหรือแผนงานจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของสํานักงาน กสทช. 
3. ค+าชี้วัดคุณภาพบริการในข�อ 1. บริการโทรคมนาคมผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมประจําที่ มีผลใช�บังคับกับผู�รับใบอนุญาตซึ่งให�บริการประเภทขายต+อบริการโทรศัพทDประจําที่ ผู�รับ
ใบอนุญาตประเภทขายต+อบริการโทรศัพทDสาธารณะ และผู�รับใบอนุญาตการให�บริการอินเตอรDเน็ตแบบที่ 1 ประเภทไม+มีโครงข+ายโทรคมนาคมเป�นของตนเอง (เช+าใช�ผ+านโครงข+าย
โทรคมนาคมของผู�ให�บริการอื่น) ด�วย หากค+าชี้วัดคุณภาพบริการใดไม+สามารถวัดได� ให�ระบุว+าข�อมูลผลการวัดจะสามารถอ�างอิงได�จากโครงข+ายของผู�รับใบอนุญาตรายใด 
4. ค+าชี้วัดคุณภาพบริการในข�อ 2. บริการโทรคมนาคมผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ มีผลใช�บังคับกับผู�รับใบอนุญาตซึ่งให�บริการโทรศัพทDเคลื่อนที่แบบโครงข+ายเสมือน (MVNO) 
ด�วย หากค+าชี้วัดคุณภาพบริการใดไม+สามารถวัดได� ให�ระบุว+าข�อมูลผลการวัดจะสามารถอ�างอิงได�จากโครงข+ายของผู�รับใบอนุญาตรายใด 
5. ค+าชี้วัดคุณภาพบริการในข�อ 2. บริการโทรคมนาคมผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ใช�บังคับเฉพาะบริการโทรคมนาคมผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ โดยไม+ใช�บังคับกับ
บริการโทรคมนาคมผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมไร�สายประเภทอื่นแต+อย+างใด อาทิ เช+น โครงข+าย Trunked Radio หรือ โครงข+าย Broadband Wireless Access ในลักษณะ Radio 
Local Area Network (RLAN หรือ WiFi) เป�นต�น 
6. ค+าชี้วัดคุณภาพบริการในข�อ 2. บริการโทรคมนาคมผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไม+ใช�บังคับกับพื้นที่ภายในอาคารส+วนบุคคลในลักษณะที่พักอาศัย 
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ภาคผนวก 2 
 

แบบแสดงความเห็น 
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แบบแสดงความคิดเห็นต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม 
ข�อมูลผู�แสดงความคิดเห็น 

วัน/เดือน/ป    
ชื่อ สกุล   
ชื่อหน�วยงาน   
ที่อยู�  
โทรศัพท*   
Email address   

 
(ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม  

เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ ความเห็น/ข�อเสนอแนะ ข�อมูลประกอบการพิจารณา/เอกสารอ�างอิง 
ประกาศ กสทช. เรื่อง เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการ
ให�บริการโทรคมนาคม  

  

ข�อ 1 ประกาศนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต+วันที่ 1 มกราคม 2565 เป�น
ต�นไป 

  

ข�อ 2 ให�ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนD  และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ  เรื่อง 
มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม ลงวันที่ 12 
กันยายน 2562 

  

ข�อ 3 ในประกาศนี้ 
 “คุณภาพการให�บริการ” หมายความว+า สมรรถนะ
โดยรวมของการให�บริการ ซึ่งเป�นตัวกําหนดระดับของความพึง
พอใจของผู�ใช�บริการตามข�อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว+างประเทศ ITU-T E.800 (Totality of characteristics 
of a telecommunications service that bear on its 
ability to satisfy stated and implied needs of the 
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เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ ความเห็น/ข�อเสนอแนะ ข�อมูลประกอบการพิจารณา/เอกสารอ�างอิง 
user of the service as specified in Recommendation 
ITU-T E.800) 
 “โครงข+ายโทรคมนาคมประจําที่” หมายความว+า 
โครงข+ายการให�บริการโทรคมนาคมที่มีลักษณะการให�บริการ
แบบประจําที่ ผ+านโครงข+ายสายทองแดง (Copper Wire 
Network) ห รื อ โค รง ข+ า ย ใย แ ก� ว นํ า แ ส ง  (Fiber Optic 
Network) หรือโครงข+ายร+วมทั้งสองประเภท 
 “โครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่ อนที่” หมายความว+า 
โครงข+ายการให�บริการโทรคมนาคมที่ให�บริการผ+านคลื่นความถี่
เพื่อกิจการโทรคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land 
Mobile Service) 
 “บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง” หมายความว+า 
การให�บริการเสียงในกิจการโทรศัพทDประจําที่  โทรศัพทD
ส าธารณ ะผ+ าน โค รงข+ าย โท รคมน าคม ป ระ จําที่  ห รือ
โทรศัพทDเคลื่อนที่ผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
        “บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูล” หมายความว+า 
การให�บริการการเข�าถึงอินเตอรDเน็ตความเร็วสูง (Broadband 
Internet) ผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมประจําที่หรือโครงข+าย
โทรคมนาคมเคลื่ อน ที่  บ ริการ Short Message Service 
(SMS) และ Multimedia Messaging Service (MMS) ผ+ าน
โครงข+ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ โดยไม+รวมถึง บริการวงจรเช+า 
(Leased Line) และบริการโครงข+ายเสมือน (Virtual Private 
Network: VPN)  
 “บริการโทรคมนาคม” หมายความว+า การให�บริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียง หรือ บริการโทรคมนาคมประเภท
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เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ ความเห็น/ข�อเสนอแนะ ข�อมูลประกอบการพิจารณา/เอกสารอ�างอิง 
ข�อ มูล  ห รือบ ริการโทรคมนาคมทั้ งสองประเภท โดยมี
วัตถุประสงคDในการให�บริการแก+บุคคลทั่วไป 
 “ผู� รับใบอนุญาต” หมายความว+า ผู� รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมายว+าด�วยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  ซึ่ งให� บ ริการโทรคมนาคม  โดย มี
วัตถุประสงคDในการให�บริการแก+บุคคลทั่วไป 
 “ผู�ใช�บริการ” หมายความว+า ผู�ใช�บริการโทรคมนาคม
ปลายทางของผู�รับใบอนุญาต แต+ไม+รวมถึงผู�ใช�บริการทีเ่ป�นผู�รับ
ใบอนุญ าตประกอบ กิจการโทรคมนาคม ซึ่ งนํ าบ ริการ
โทรคมนาคมที่ได�รับในฐานะผู�ใช�บริการไปประกอบกิจการอีก
ทอดหนึ่ง 
 “สํานักงาน กสทช.” หมายความว+า สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนD และ
กิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ 

ข�อ 4 การให�บริการโทรคมนาคมจะต�องมีค+าชี้ วัดคุณภาพ
บริการผ+านเกณฑDที่กําหนดไว�ในภาคผนวกแนบท�ายประกาศนี้ 
ข�อ 5 ในกรณีที่ผู�รับใบอนุญาตไม+สามารถให�บริการได�เพราะ
เหตุสุดวิสัย หรือเพราะมีเหตุจําเป�นอย+างยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยง
ได� ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่รายงานให�สํานักงาน กสทช. ทราบ 
โดยให�รายงานเป�นหนังสือพร�อมข�อมูลหรือรายละเอียดที่
เกี่ยวข�อง รวมถึงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแห+งการนั้น 
ภายในเจ็ดวันนับแต+วันที่ เกิดเหตุการณD ดังกล+าว และต�อง
รายงานแนวทางในการปรับปรุงแก�ไข ผลการดําเนินการ 
รวมถึงแผนแนวทางการป^องกันป:ญหาดังกล+าวในอนาคต 
ภายในสิบสี่วันนับแต+เหตุการณDดังกล+าวกลับเข�าสู+สภาวะปกติ 
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เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ ความเห็น/ข�อเสนอแนะ ข�อมูลประกอบการพิจารณา/เอกสารอ�างอิง 
ข�อ 6 ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่ต�องให�บริการโทรคมนาคมตาม
มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมที่กําหนดไว�ใน
ภาคผนวกแนบท�ายประกาศนี้ โดยต�องดําเนินการวัดค+าชี้วัด
คุณภาพบริการตามแนวทางการวัดและการรายงานค+าชี้วัด
คุณภาพบริการที่สํานักงาน กสทช. กําหนด และส+งรายงานค+าชี้
วัดคุณภาพบริการเป�นรายไตรมาสให�สํานักงาน กสทช. ทราบ
ภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส รวมถึงต�องจัดเก็บ
หลักฐานที่มาของข�อมูลดังกล+าวอย+างน�อยเก�าสิบวันนับถัดจาก
วันสิ้นไตรมาส โดยให�สํานักงาน กสทช. สามารถตรวจสอบได�
เมื่อได�รับการร�องขอ และให�ความร+วมมือกับสํานักงาน กสทช. 
หากได�รับการร�องขอ เพื่อที่จะตรวจสอบคุณภาพการให�บริการ 
กระบวนการ แนวทาง หรือวิธีการวัดค+าชี้วัดคุณภาพบริการ 
เพื่อให�คุณภาพของการบริการเป�นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
 ในกรณี ที่การให�บ ริการโทรคมนาคมไม+ เป�นไปตาม
มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมตามที่กําหนด
ไว�ในภาคผนวกแนบท�ายประกาศนี้ในระหว+างไตรมาสใดก็ตาม 
ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่ส+งรายงานชี้แจงข�อมูลและแสดงสาเหตุ
ต+อกรณีดังกล+าว รวมทั้งแผนแนวทางในการแก�ไขปรับปรุง
คุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม เพื่อให�เป�นไปตามมาตรฐาน
ที่ กําหนดไว�ในภาคผนวกแนบท�ายประกาศนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. ทราบภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาสนั้น 
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. อาจประกาศกําหนดพื้นที่เฝ^าระวัง
เพื่อให�ผู�รับใบอนุญาตดําเนินการวัดค+าชี้วัดคุณภาพบริการบาง
ค+าชี้วัดสําหรับบริการโทรคมนาคมเป�นการเฉพาะด�วย 
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เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ ความเห็น/ข�อเสนอแนะ ข�อมูลประกอบการพิจารณา/เอกสารอ�างอิง 
ข�อ 7 ผู� รับใบอนุญาตมีหน�าที่ต�องจัดให�มีการเผยแพร+ข�อมูล
เกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม
เพื่อให�ผู�ใช�บริการทราบ โดยเผยแพร+ผลการวัดค+าชี้วัดคุณภาพ
บริการผ+านทางเว็บไซตD ของผู�รับใบอนุญาตเป�นรายไตรมาส 
ตามรูปแบบที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ทั้งนี้  สํานักงาน 
กสทช. อาจกําหนดให� ผู�รับใบอนุญาตเผยแพร+ผลการวัดค+าชี้วัด
คุณภาพบริการผ+านช+องทางอื่นทดแทนได� 

  

ข�อ 8 หากผู�รับใบอนุญาตไม+ดําเนินการตามประกาศนี้ ให�นํา
บทบัญญัติว+าด�วยการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว+าด�วย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม มาใช�บังคับกับกรณีนี้ 
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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 

2.3.1 อัตราส+วนจํานวนครั้งที่ค+า Round Trip Time (RTT) ต่ํา
กว+าค+าที่กําหนด 

  

2.3.2 อัตราส+วนจํานวนครั้งที่รับส+งข�อมูลแบบ FTP ได�สําเร็จ 
(FTP success ratio) 

  

2.3.3 อัตราส+วนจํานวนครั้งที่รับส+งข�อมูลแบบ FTP ได�ไม+ต่ํา
กว+าอัตราบิตที่กําหนด (FTP ratio subjected to specified 
bitrate) 

  

2.3.4 อัตราส+วนจํานวนครั้งที่ HTTP โหลดได�ไม+ต่ํากว+าเวลาที่
กํ า ห น ด  ( HTTP ratio subjected to specified time 
duration) 

  

2.3.5 อัตราส+วนจํานวนครั้งที่สามารถเข�าถึงบริการสตรีมมิ่ง 
(Streaming service accessibility) 

  

2.3.6 อัตราส+วนจํานวนครั้งการแสดงวีดิทัศนDแบบสตรีมมิ่งได�
อย+างสมบูรณD (Streaming reproduction success ratio) 

  

2.3.7 – 2.3.10 (ค+าชี้วัดคุณภาพบริการที่เกี่ยวกับบริการ SMS 
และบริการ MMS) 

  

2.3.11 ค+ าอัตราบิต เฉลี่ ยของการรับส+ งข�อ มูลแบบ FTP 
(Average FTP Bitrate) 
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ประเด็นอื่นๆ  

ชื่อประเด็น ความเห็น/ข�อเสนอแนะ ข�อมูลประกอบการพิจารณา/เอกสารอ�างอิง 
   
   
   

   

  

ส+งความคิดเห็นได�ที่ 
1. E-mail: standard@nbtc.go.th  
2. นําส+งด�วยตนเองหรือทางไปรษณียD 
 เรียน เลขาธิการ กสทช. สํานักงาน กสทช. 
 เลขที่ 87 พหลโยธิน 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400  


