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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี ที่ มี ก ารพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงในสภาพการณ์ ปั จ จุ บั น และเพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารได้ รั บ บริ ก าร
โทรคมนาคมที่มีคุณภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คุณภาพการให้บริการ” หมายความว่า สมรรถนะโดยรวมของการให้บริการ ซึ่งเป็นตัวกาหนด
ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITUT 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)
“โครงข่ ายโทรคมนาคมประจ าที่ ” หมายความว่า โครงข่ ายการให้ บ ริก ารโทรคมนาคม
ที่ มี ลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารแบบประจ าที่ ผ่ า นโครงข่ า ยสายทองแดง (Copper Wire Network)
หรือโครงข่ายใยแก้วนาแสง (Fiber Optic Network) หรือโครงข่ายร่วมทั้งสองประเภท
“โครงข่ ายโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ” หมายความว่ า โครงข่ า ยการให้ บ ริก ารโทรคมนาคม
ที่ให้บริการผ่านคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Service)
“บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง” หมายความว่า การให้บริการเสียงในกิจการโทรศัพท์ประจาที่
โทรศัพท์สาธารณะผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจาที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม
เคลื่อนที่
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“บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล ” หมายความว่า การให้บริการการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง (Broadband Internet) ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจาที่หรือโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่
บ ริ ก าร Short Message Service (SMS) แ ละ Multimedia Messaging Service (MMS)
ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ โดยไม่รวมถึง บริการวงจรเช่า (Leased Line) และบริการ
โครงข่ายเสมือน (Virtual Private Network: VPN)
“บริการโทรคมนาคม” หมายความว่า การให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง หรือบริการ
โทรคมนาคมประเภทข้อมูล หรือบริการโทรคมนาคมทั้งสองประเภท โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
แก่บุคคลทั่วไป
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งให้บริการโทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
แก่บุคคลทั่วไป
“ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร” หมายความว่ า ผู้ ใช้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมปลายทางของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งนาบริการโทรคมนาคม
ที่ได้รับในฐานะผู้ใช้บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง
ข้อ ๔ การให้บริการโทรคมนาคมจะต้องมีค่าชี้วัดคุณภาพบริการผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ในกรณี ที่ ผู้รับ ใบอนุ ญ าตไม่ส ามารถให้บ ริการได้เพราะเหตุสุด วิสั ย หรือเพราะมี
เหตุจาเป็นอย่างยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานให้สานัก งาน กสทช. ทราบ
โดยให้รายงานเป็น หนังสือพร้อมข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพยานหลักฐานเพื่อยืนยัน
ถึงเหตุแห่งการนั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และต้องรายงานแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข ผลการดาเนินการ รวมถึงแผนแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต ภายในสิบสี่วัน
นับแต่เหตุการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
ข้อ ๖ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ต้ อ งให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมตามมาตรฐานของคุ ณ ภาพ
การให้บริการโทรคมนาคมที่กาหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ โดยต้องดาเนินการวัดค่าชี้วัด
คุ ณ ภาพบริ ก าร และส่ ง รายงานค่ า ชี้ วั ด คุ ณ ภาพบริ ก ารเป็ น รายไตรมาสให้ ส านั ก งาน กสทช.
ทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ ถั ด จากวั น สิ้ น ไตรมาส ตามแนวทางการวั ด และการรายงานที่ ก าหนด
หรือที่สานักงาน กสทช. กาหนด รวมถึงต้องจัดเก็บหลักฐานที่มาของข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อยเก้าสิบวัน
หลังจากที่ผู้รั บใบอนุญาตได้ส่งรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการให้สานักงาน กสทช. โดยให้สานักงาน
กสทช. สามารถตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ และให้ความร่วมมือกับสานักงาน กสทช. หากได้รับ
การร้องขอ เพื่อที่จะตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ กระบวนการ แนวทาง หรือวิธีการวัดค่าชี้ วัด
คุณ ภาพบริก าร รวมทั้ งให้ ค วามร่ว มมื อกั บ ส านั ก งาน กสทช. เป็ น ผู้ด าเนิ น การตรวจสอบค่ าชี้วั ด
คุณภาพบริการ เพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
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ในกรณี ที่ ก ารให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐานของคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนีใ้ นระหว่างไตรมาสใดก็ตาม ผู้รับใบอนุญาต
มีห น้ าที่ ส่งรายงานชี้แ จงข้ อมู ลและแสดงสาเหตุต่ อกรณี ดั งกล่าว รวมทั้ งแผนแนวทางในการแก้ ไข
ปรับปรุงคุณ ภาพการให้ บ ริการโทรคมนาคม เพื่ อให้เป็น ไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
แนบท้ายประกาศนี้ ให้สานักงาน กสทช. ทราบภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาสนั้น ทั้งนี้
สานักงาน กสทช. อาจประกาศกาหนดพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการวัดค่าชี้วัดคุณภาพ
บริการบางค่าชี้วัดสาหรับบริการโทรคมนาคมเป็นการเฉพาะด้วย
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดให้มีก ารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพ
การให้บริการโทรคมนาคมเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยเผยแพร่ผลการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการผ่านทาง
เว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตเป็นรายไตรมาส ตามรูปแบบที่สานักงาน กสทช. กาหนด ทั้งนี้ สานักงาน
กสทช. อาจกาหนดให้เผยแพร่ผลการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการบางค่าชี้วัดเป็นระดับด้วยก็ได้
ข้อ ๘ หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดาเนินการตามประกาศนี้ ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม มาใช้บังคับกับกรณีนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรือ่ ง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม

๑. บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจําที่ (บริการโทรศัพท์ประจําที่, บริการโทรศัพท์สาธารณะ, บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล)
๑.๑ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป
ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

๑.๑.๑ ระยะเวลาสําหรับการขอเริ่มเปิดใช้
บริการ (Supply time for initial
connection)

คําจํากัดความ
ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องรอเป็นจํานวน
วันทําการ นับจากเวลาที่สัญญาในการขอ
เปิดใช้บริการมีผลบังคับใช้ (นับจากวันที่
ผู้รับใบอนุญาตแจ้งความพร้อมให้บริการ
ต่อผู้ขอใช้บริการและนัดหมายติดตั้ง)
จนกระทั่งเวลาที่สามารถเริ่มใช้บริการได้

แนวทางการวัด
และการรายงาน
ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

เป้าหมาย

หมายเหตุ

ไม่นานกว่า ๑๐ วันทําการ

(ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพท์ประจํา
ที่ และบริการโทรคมนาคมประเภท
ข้อมูล
(ข) ไม่นับรวมช่วงระยะเวลาที่
ผู้ใช้บริการไม่สะดวกให้เข้าไปติดตั้ง

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

(จํานวนของการขอเริ่มเปิดใช้บริการ
ที่ได้รับการติดตั้งแล้วเสร็จตามวันที่
กําหนด / จํานวนของการขอเริ่มเปิดใช้
บริการทั้งหมด ) x ๑๐๐

ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ครอบคลุมบริการโทรศัพท์ประจําที่
และบริการโทรคมนาคมประเภท
ข้อมูล

๑.๑.๓ จํานวนของความผิดปกติที่ถูกรายงาน
ต่อจํานวนผู้ใช้บริการ ๑๐๐ ราย
(Number of fault reports per 100
subscribers)

(จํานวนของความผิดปกติที่ถูกรายงาน
ทั้งหมด / จํานวนผู้ใช้บริการทั้งหมด ) x
๑๐๐

ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

ไม่มากกว่า ๕ ครั้ง
ต่อผู้ใช้บริการ ๑๐๐ ราย

(ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพท์ประจําที่
และบริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล

๑.๑.๔ ระยะเวลาในการซ่อมแซม (Fault
repair time)

ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องรอเป็นจํานวน
ชั่วโมง นับจากเวลาที่แจ้งให้มีการ
ซ่อมแซม จนกระทั่งเวลาที่สามารถเริ่มใช้

ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย

ไม่นานกว่า ๒๔ ชั่วโมง
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(ข) ความผิดปกติที่ถูกรายงานโดย
ผู้ใช้บริการต้องเป็น Valid fault
report เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ
โครงข่ายที่อยู่ในความควบคุมและใน
ความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาต
(กรณีใช้บริการไม่ได้เนื่องจากความ
ผิดปกติของอุปกรณ์ปลายทางเองไม่
นับเป็น Valid fault reports)
(ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพท์ประจํา
ที่ บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล
และบริการโทรศัพท์สาธารณะ
หน้า ๑ จาก ๑๙

ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

คําจํากัดความ
บริการได้เป็นปกติอีกครั้ง

แนวทางการวัด
และการรายงาน
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

เป้าหมาย

๑.๑.๕ อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาด
ในการเรียกเก็บค่าบริการ (Billing
inaccuracy)

(จํานวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
ข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ /
จํานวนผู้ใช้บริการทั้งหมด) x ๑๐๐

ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

ไม่มากกว่าร้อยละ ๐.๓

๑.๑.๖ ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการ
ดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing
customer-service call center)

ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องรอนับจาก
ตอนที่ผู้ใช้บริการตัดสินใจคุยกับพนักงาน
รับโทรศัพท์ (นับจากตอนกดหมายเลข
เพื่อเลือกคุยกับพนักงานรับโทรศัพท์)
จนกระทั่งสามารถเริ่มต้นการสื่อสารกับ
พนักงานรับโทรศัพท์ได้

ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

ไม่นานกว่า ๖๐ วินาที
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หมายเหตุ
(ข ) ให้ เริ่ ม นั บ จ า ก เว ล า ที่ ผู้ รั บ
ใบอนุญ าตได้รับแจ้งจากผู้ใช้บ ริการ
ให้ มีก ารซ่อ มแซม จนกระทั่ งเวลาที่
สามารถเริ่มใช้บริการได้เป็นปกติอีก
ครั้ง ทั้งนี้ ไม่นับรวมช่วงระยะเวลาที่
ผู้ใช้บริการไม่สะดวกให้เข้าแก้ไข
(ค) ครอบคลุ ม กรณี ก ารซ่ อ มแซม
แ ก้ ไข อุ ป ก รณ์ ป ล าย ท างที่ เป็ น
ทรัพ ย์สิน ของผู้ รับ ใบอนุ ญ าต แต่ ไม่
รวมกรณี ที่ผู้ใช้บริการจัดหาอุปกรณ์
ปลายทางเอง
(ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพท์ประจํา
ที่ และบริการโทรคมนาคมประเภท
ข้อมูล
(ข) ข้อร้องเรียนต้องเป็น Valid
complaint (นับรวมถึงเรื่องร้องเรียน
ผ่าน call center ด้วย)
(ค) ให้นับรวมข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น
และยังคงเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้บริการด้วย
(ก) ให้สามารถเรียกไปยังพนักงานรับ
โทรศัพท์ (กดหมายเลขเพื่อเลือกคุย
กับพนักงานรับโทรศัพท์) ได้ภายใน
ชั้นเมนูที่สอง ต่อจากขั้นตอนการ
เลือกภาษาซึ่งเป็นชั้นเมนูแรก
(ข) ครอบคลุมบริการโทรศัพท์ประจํา
ที่ บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล
และบริการโทรศัพท์สาธารณะ
หน้า ๒ จาก ๑๙

ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

๑.๑.๗ ความพร้อมในการใช้งานของ
เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ (Payphone
Service Availability)

คําจํากัดความ
เวลาที่เครื่องสามารถให้บริการได้ x ๑๐๐
/ (เวลาที่เครื่องสามารถให้บริการได้ +
เวลาที่เครื่องไม่สามารถให้บริการ)

แนวทางการวัด
และการรายงาน
ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

เป้าหมาย
- ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐
ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
- ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๕
ในเขตต่างจังหวัด

หมายเหตุ
-

๑.๒ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง
ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

คําจํากัดความ

๑.๒.๑ อัตราส่วนการเรียกสําเร็จ (Successful
call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์
ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการ
เดียวกัน

อัตราส่วนจํานวนการเรียกที่สําเร็จ
ต่อจํานวนการเรียกทั้งหมด

๑.๒.๒ อัตราส่วนการเรียกสําเร็จ (Successful
call ratio) กรณีที่เป็นการโทรข้าม
โครงข่ายต่างผู้ประกอบการ

อัตราส่วนจํานวนการเรียกที่สําเร็จ
ต่อจํานวนการเรียกทั้งหมด

ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม

แนวทางการวัด
และการรายงานผล
วัดเฉลี่ยตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(ทุกช่วงเวลา)
เฉลี่ยทุก ๓ เดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส
วัดเฉลี่ยตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(ทุกช่วงเวลา)
เฉลี่ยทุก ๓ เดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส

เป้าหมาย

หมายเหตุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ก) ครอบคลุมบริการโทรศัพท์ประจํา
ที่และบริการโทรศัพท์สาธารณะ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

(ข) จํานวนที่เรียกสําเร็จ ได้แก่ กรณี
การเรียกที่ปลายทางรับสาย, ไม่
รับสาย หรือปลายทางไม่ว่าง

หน้า ๓ จาก ๑๙

๑.๓ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล
ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

๑.๓.๑ ร้อยละของเวลารวมที่อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณปลายทางไม่สามารถให้บริการ
ได้ใน ๑ เดือน
(network unavailability :
cumulative Last Mile Node outage
time in a month ratio)

๑.๓.๒ ค่า Round Trip Time (RTT)

๑.๓.๓ ความเร็วเฉลี่ยในการส่งข้อมูลแบบ FTP
(Average speed of FTP transfers)

คําจํากัดความ
อัตราส่วนระหว่างผลรวมของระยะเวลาที่
ไม่สามารถให้บริการได้ของทุกอุปกรณ์
กระจายสัญญาณปลายทาง กับผลรวม
ของระยะเวลาที่ต้องให้บริการทั้งหมด
ของทุกอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ปลายทางในหนึ่งเดือน
(ผลรวมของระยะเวลาที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้ภายใน ๑ เดือนของทุกๆ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทาง
(หน่วยเป็น ชม.)) x ๑๐๐/(๒๔ x จํานวน
วันของเดือน x จํานวนอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณปลายทางของผู้ได้รับใบอนุญาต
ทั้งหมดในโครงข่าย)

แนวทางการวัด
และการรายงานผล
ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

ค่าประวิงเวลาของแพ็คเก็ตจากฝั่งส่งไป ไม่ต้องดําเนินการวัดค่าชี้วัด
คุณภาพบริการนี้
ยังฝั่งรับจนกระทั่งกลับมายังฝั่งส่งอีกครั้ง
หนึ่ง
(เวลาที่แพ็คเก็ตกลับมายังฝั่งส่ง – เวลาที่
แพ็คเก็ตถูกส่งออกไปจากฝั่งส่ง)
สําหรับการใช้งาน FTP แต่ละครั้ง
ความเร็วเฉลี่ยในการส่งข้อมูลคือ
จํานวนบิตข้อมูลที่ถูกส่ง / (เวลาสิ้นสุด
การใช้ FTP – เวลาเริ่มต้นการใช้ FTP)
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เป้าหมาย

หมายเหตุ

ไม่มากกว่าร้อยละ ๑

(ก) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ปลายทาง (Last Mile Node)
สําหรับให้บริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ยกตัวอย่าง เช่น อุปกณ์
Optical line terminal (OLT),
Digital Subscriber Line Access
Multiplexer (DSLAM) หรือ Cable
Modem Termination System
(CMTS) เป็นต้น

ไม่เกิน 50 ms (ให้พิจารณา
ช่วงเวลาจากเกณฑ์ร้อยละ
๙๕ ของช่วงเวลาที่มีการใช้
งานหนาแน่น)

ไม่ต้องดําเนินการวัดค่าชี้วัด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ของ
คุณภาพบริการนี้
ความเร็วการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตได้โฆษณาหรือแจ้ง
ให้ผู้ใช้บริการทราบ (ให้
พิจารณาช่วงเวลาจากเกณฑ์
ร้อยละ ๙๕ ของช่วงเวลาที่มี
การใช้งานหนาแน่น)

(ข) คิดรวมช่วงเวลาที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้เนื่องจากการซ่อมบํารุงที่
อยู่ในแผนของผู้รับใบอนุญาต
(Preventive Maintenance) ด้วย
(ก) ใช้เป็นค่าชี้วัดอ้างอิงในการ
ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการเป็น
รายกรณี หรือกรณีแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน
(ข) ไม่ต้องจัดส่งรายงานผลการวัด
(รายไตรมาส) ให้สํานักงาน กสทช.

หน้า ๔ จาก ๑๙

๒. บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่
๒.๑ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป
ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

คําจํากัดความ

๒.๑.๑ ระยะเวลาสําหรับการขอเริ่ม ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องรอเป็นจํานวนชั่วโมง นับ
จากเวลาที่ระบบของผู้รับใบอนุญาตได้รับข้อมูลคําขอ
เปิดใช้บริการ (Service
เปิดใช้บริการ จนกระทั่งเวลาที่ผู้ใช้บริการสามารถเริ่ม
activation time)
ใช้บริการได้เป็นครั้งแรก

แนวทางการวัด
และการรายงานผล
ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

เป้าหมาย
- สําหรับระบบ Pre-paid
ไม่เกิน ๓ ชั่วโมง สําหรับร้อย
ละ ๙๐ ของการขอเริ่มเปิดใช้
บริการ
- สําหรับระบบ Post-paid
ไม่เกิน ๕ ชั่วโมงทําการ
สําหรับร้อยละ ๙๐ ของการ
ขอเริ่มเปิดใช้บริการ

๒.๑.๒ อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
ข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บ
ค่าบริการ (Billing
inaccuracy)

(จํานวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเรียก
เก็บค่าบริการ / จํานวนผู้ใช้บริการทั้งหมด) x ๑๐๐

ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

ไม่มากกว่าร้อยละ ๐.๓

หมายเหตุ
หากผู้รับใบอนุญาตแจ้งล่วงหน้าก่อน
ทําสัญญาว่าจะเปิดให้บริการใน
จํานวนชั่วโมงที่เกินกว่าประกาศ
กําหนด สามารถทําได้โดยให้แจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษร และแจ้งโดยทาง
วาจา แต่หากไม่มีการแจ้งทั้ง ๒ ทาง
ให้ถือเอาตามค่าเป้าหมายในประกาศนี้
ทั้งนี้ การคํานวณค่าชี้วัดคุณภาพ
บริการนี้ไม่นับรวมกรณีดังกล่าว
ข้างต้น และกรณีที่ผู้ใช้บริการมีปัญหา
ติดค้างชําระค่าใช้บริการ และกรณี
ของผู้ใช้บริการที่กําลังขอรับบริการคง
สิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ก. ให้รวมข้อร้องเรียนทั้งระบบ Prepaid และ Post-paid และให้
รวมถึงกรณีที่เติมเงินโทรศัพท์แล้ว
ยอดเงินไม่เข้าด้วย
ข. ข้อร้องเรียนต้องเป็น Valid
complaint (นับรวมถึงเรื่อง
ร้องเรียนผ่าน call center ด้วย)
ค. ให้นับรวมข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น
และยังคงเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้บริการด้วย

ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม

หน้า ๕ จาก ๑๙

ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

๒.๑.๓ ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอ
ใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์
ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for
accessing customerservice call center)

คําจํากัดความ
ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องรอนับจากตอนที่
ผู้ใช้บริการตัดสินใจคุยกับพนักงานรับโทรศัพท์ (นับ
จากตอนกดหมายเลขเพื่อเลือกคุยกับพนักงานรับ
โทรศัพท์) จนกระทั่งสามารถเริ่มต้นการสื่อสารกับ
พนักงานรับโทรศัพท์ได้

แนวทางการวัด
และการรายงานผล
ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

(จํานวนครั้งที่ Cell ไม่สามารถให้บริการได้ติดต่อกัน
๒.๑.๔ จํานวนครั้งที่หน่วยรับ-ส่ง
เกิน ๔ ชั่วโมงใน ๑ เดือน) x ๑๐๐/จํานวน Cell ของ
สัญญาณวิทยุย่อย (Cell)
ภายในสถานีฐาน ไม่สามารถ ผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดในทุกสถานีฐาน
ให้บริการได้ ติดต่อกันเกิน
๔ ชั่วโมง ใน ๑ เดือนต่อ
จํานวน Cell ทั้งหมดในทุก
สถานีฐาน (network
unavailability : number
of cell outages
continuously over 4
hours in a month)

ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

Cell ที่ไม่สามารถให้บริการได้สะสมเกิน ๒๔ ชั่วโมง
ภายใน ๑ เดือน โดยจะเริ่มนับชั่วโมงสะสม ในกรณีที่
Cell ไม่สามารถให้บริการได้ติดต่อกันเกิน ๑ ชั่วโมง
ขึ้นไป

ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

๒.๑.๕ ร้อยละของจํานวนหน่วยรับส่ง สัญญาณวิทยุย่อย (Cell)
ภายในสถานีฐานที่ไม่
สามารถให้บริการได้สะสม
เกินกว่า ๒๔ ชั่วโมงภายใน
๑ เดือน (network
unavailability : number
of cell outages
continuously over 24
hours in a month)

(จํานวนของ Cell ที่ไม่สามารถให้บริการได้สะสมเกิน
กว่า ๒๔ ชั่วโมงภายใน ๑ เดือน) x ๑๐๐/จํานวน Cell
ของผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดในทุกสถานีฐาน

ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม

เป้าหมาย

หมายเหตุ

ไม่นานกว่า ๖๐ วินาที

ให้สามารถเรียกไปยังพนักงานรับ
โทรศัพท์ (กดหมายเลขเพื่อเลือกคุย
กับพนักงานรับโทรศัพท์) ได้ภายใน
ชั้นเมนูที่สอง ต่อจากขั้นตอนการ
เลือกภาษาซึ่งเป็นชั้นเมนูแรก

- ไม่มากกว่า ๑๕ ครั้ง
ต่อ ๑๐๐ Cell ต่อเดือน

สําหรับข้อ ๒.๑.๔ ข้อ ๒.๑.๕ ข้อ
๒.๑.๖

- ไม่มากกว่า ๑๐ ครั้ง
ต่อ ๑๐๐ Cell ต่อเดือน

(ก) วัดรวมทุกเทคโนโลยี และคิด
รวมช่วงเวลาที่ Cell ไม่สามารถ
ให้บริการได้เนื่องจากการซ่อมบํารุง
ที่อยู่ในแผนของผู้รับใบอนุญาต
(Preventive Maintenance) เป็น
Cell ที่ไม่สามารถให้บริการได้ด้วย

(ให้ใช้บังคับภายหลังจากครบ
ระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันที่
ประกาศ กสทช. ฉบับนี้มีผล
บังคับใช้เป็นต้นไป)

ไม่มากกว่าร้อยละ ๓

(ข) การแสดงผลการวัดบนเว็บไซต์
ของผู้รับใบอนุญาตให้แสดงผลการ
วัดโดยระบุเป็นตัวเลข (อาจมีการ
ระบุเป็นระดับด้วยได้) และจะมีการ
พิจารณาปรับปรุงค่าเป้าหมายให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต
(ค) วิธีการนับหน่วยรับ-ส่ง สัญญาณ
วิทยุย่อย (Cell) ในสถานีฐานให้
เป็นไปตามที่สํานักงาน กสทช.
กําหนด

หน้า ๖ จาก ๑๙

ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

๒.๑.๖ ร้อยละของเวลารวมที่ทุก
หน่วยรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุ
ย่อย (Cell) ภายในสถานี
ฐานไม่สามารถให้บริการได้
ใน ๑ เดือนของเวลาที่ต้อง
ให้บริการทั้งหมด

คําจํากัดความ
ผลรวมของระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการได้ในหนึ่ง
เดือนของทุก Cell
(เวลารวมของทุก Cell ที่ไม่สามารถให้บริการได้
ภายใน ๑ เดือน (หน่วยเป็นชม.)) x ๑๐๐/(๒๔ x
จํานวนวันของเดือน x จํานวน Cell ของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตทั้งหมดในทุกสถานีฐาน)

แนวทางการวัด
และการรายงานผล
ให้วัดเป็นรายเดือน
รายงานส่งสํานักงาน
กสทช. ทุกไตรมาส โดย
แยกข้อมูลในแต่ละเดือน

เป้าหมาย

หมายเหตุ

ไม่มากกว่าร้อยละ ๑

(network unavailability :
cumulative cell outage
time in a month)
๒.๒ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง
ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

คําจํากัดความ

๒.๒.๑ อัตราส่วนการเรียกสําเร็จ
(Successful call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรศัพท์
ภายในโครงข่ายของ
ผู้ประกอบการเดียวกัน

อัตราส่วนจํานวนการเรียกที่สําเร็จ
ต่อจํานวนการเรียกทั้งหมด

แนวทางการวัด
และการรายงานผล
วัดใน ๒ ช่วงเวลาได้แก่
๑. ช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เฉลี่ยทุก ๓ เดือน
๒. ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
เฉลี่ยทุก ๓ เดือน
โดยแยกข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา
รายงานส่งสํานักงาน กสทช.
ทุกไตรมาส

ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม

เป้าหมาย

หมายเหตุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ข้อ ๒.๒.๑ ข้อ ๒.๒.๒ จํานวนที่
เรียกสําเร็จ ได้แก่ กรณีการเรียก
ที่ปลายทางรับสาย, ไม่รับสาย
หรือปลายทางไม่ว่าง ทั้งนี้ค่า
เป้าหมายที่ระบุให้นับเฉพาะ
บริการแบบราคาปกติ นั่นคือ ไม่
นับรวมบริการเสียงแบบประหยัด
เช่น ๑๒๓๔ เป็นต้น

หน้า ๗ จาก ๑๙

ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

๒.๒.๒ อัตราส่วนการเรียกสําเร็จ
(Successful call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรข้าม
โครงข่ายต่างผู้ประกอบการ

คําจํากัดความ

แนวทางการวัด
และการรายงานผล
วัดใน ๒ ช่วงเวลาได้แก่

อัตราส่วนจํานวนการเรียกที่สําเร็จต่อจํานวนการเรียก
ทั้งหมด
๑. ช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เฉลี่ยทุก ๓ เดือน
๒. ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
เฉลี่ยทุก ๓ เดือน

เป้าหมาย

หมายเหตุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

โดยแยกข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา
รายงานส่งสํานักงาน กสทช.
ทุกไตรมาส
๒.๒.๓ อัตราส่วนของกรณีที่สาย
หลุด (Drop Call Rate)

อัตราส่วนของจํานวนสายหลุดต่อจํานวนการเรียกใช้
ทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กําหนด

วัดใน ๒ ช่วงเวลาได้แก่

ไม่มากกว่าร้อยละ ๒

-

๑. ช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เฉลี่ยทุก ๓ เดือน
๒. ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
เฉลี่ยทุก ๓ เดือน
โดยแยกข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา
รายงานส่งสํานักงาน กสทช.
ทุกไตรมาส

๒.๒.๔ คุณภาพของเสียง (Mean
Opinion Score (MOS))

การวัดคุณภาพของเสียงจากโครงข่ายโทรศัพท์

ให้วัดเฉลี่ยทุก ๓ เดือน
รายงานส่งสํานักงาน กสทช.
ทุกไตรมาส

ไม่ต่ํากว่า ๒.๕

- การวัดให้แบ่งออกตามภูมิภาค
(ร้อยละ ๙๐ ของข้อมูลที่ (๔ ภูมิภาค) และผู้รับใบอนุญาต
วัดได้ต้องไม่ต่ํากว่าค่านี้) เลือกจังหวัดในภูมิภาคนั้นๆ เอง
ในการวัด
- ให้มีเครื่องที่ส่วนกลาง (ใน
กรุงเทพฯ) และทําการวัดโดยการ
เรียกเข้าจากภูมิภาคต่างๆ เข้าสู่
ส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๕๐ ครั้ง
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หน้า ๘ จาก ๑๙

ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

คําจํากัดความ

แนวทางการวัด
และการรายงานผล

เป้าหมาย

หมายเหตุ
ต่อเดือนต่อภูมิภาค (ภูมิภาคเรียก
เข้าส่วนกลาง) โดยการวัดทั้งหมด
วัดภายในโครงข่ายเดียวกัน (onnet)

๒.๒.๕ อัตราส่วนของกรณีที่สาย
หลุด (Drop Call Rate) ใน
พื้นที่เฝ้าระวัง

อัตราส่วนของจํานวนสายหลุดต่อจํานวนการเรียกใช้
ทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นที่เฝ้าระวัง

ให้วัดเฉลี่ยทุก ๓ เดือน

ไม่มากกว่าร้อยละ ๒

รายงานส่งสํานักงาน กสทช.
ทุกไตรมาส

ให้ทําการวัดคุณภาพการบริการ
ในพื้นที่เฝ้าระวังตามที่สํานักงาน
กสทช. กําหนด

๒.๓. ค่าชี้วัดคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล
ข้อ
๒.๓.๑

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ
ค่า Round Trip Time
(RTT)

แนวทางการวัด
และการรายงานผล
ค่ า ประวิ ง เวลาของแพ็ ค เก็ ต จากฝั่ ง ส่ ง ไปยั ง ฝั่ ง รั บ - ให้ทําการวัดคุณภาพการบริการ
จนกระทั่งกลับมายังฝั่งส่งอีกครั้งหนึ่ง
ตามแนวทางที่สํานักงาน กสทช.
(เวลาที่แพ็คเก็ตกลับมายังฝั่งส่ง – เวลาที่แพ็คเก็ตถูก กําหนด
- ไม่ต้องดําเนินการวัดคุณภาพ
ส่งออกไปจากฝั่งส่ง)
บริการสําหรับเทคโนโลยี 2G
คําจํากัดความ
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เป้าหมาย

หมายเหตุ

๑) สําหรับเทคโนโลยี 2G
ไม่เกิน 1,000 ms (1
second)
๒) สําหรับเทคโนโลยี 3G
ไม่เกิน 500 ms
๓) สําหรับเทคโนโลยี 4G
ขึ้นไป
ไม่เกิน 150 ms

(ก) ค่าเป้าหมายที่กําหนดเป็น
การกําหนดสมรรถภาพ/
ความสามารถในการให้บริการ
โดยทั่วไปของโครงข่าย โดยมิได้
เป็นการกําหนดระดับคุณภาพ
การให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาต
และผู้ใช้บริการทําสัญญาร่วมกัน
แต่อย่างใด

ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘๐

(ข) อุปกรณ์ปลายทางที่ทําการ
ทดสอบจะอยู่กับที่ หรือเคลื่อนที่
ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน ๖๐
กิโลเมตร/ชั่วโมง)

หน้า ๙ จาก ๑๙

ข้อ
๒.๓.๒

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ
อัตราส่วนจํานวนครั้งที่ใช้
FTP ได้สําเร็จ (FTP
success ratio)

แนวทางการวัด
และการรายงานผล
จํา นวนครั้ ง ที่ ตั ว รั บ FTP ได้ รั บ แพ็ ค เก็ ต สุด ท้า ย - ให้ทําการวัดคุณภาพการบริการ
ของข้อ มูล โดยสมบูร ณ์ / จํานวนครั้งที่เข้าใช้ FTP ตามแนวทางที่สํานักงาน กสทช.
× 100 (%)
กําหนด
คําจํากัดความ

เป้าหมาย
- กรณี Download
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
สําหรับ 2G ขึ้นไป

หมายเหตุ : ในกรณีที่ทําการวัดตามมาตรฐาน ETSI - ไม่ต้องดําเนินการวัดคุณภาพบริการ
- กรณี Upload
TS 102 250-2 สามารถคํานวณได้จาก
สําหรับเทคโนโลยี 2G
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
(1 – FTP service non-accessibility) × (1 – FTP
สําหรับ 2G ขึ้นไป
cut-off ratio) × 100 (%)

หมายเหตุ
(ก) ค่าเป้าหมายที่กําหนดเป็น
การกําหนดสมรรถภาพ/
ความสามารถในการให้บริการ
โดยทั่วไปของโครงข่าย โดยมิได้
เป็นการกําหนดระดับคุณภาพ
การให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาต
และผู้ใช้บริการทําสัญญาร่วมกัน
แต่อย่างใด
(ข) อุปกรณ์ปลายทางที่ทําการ
ทดสอบจะอยู่กับที่ หรือเคลื่อนที่
ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน ๖๐
กิโลเมตร/ชั่วโมง)

๒.๓.๓

อัตราส่วนของการรับส่ง
ข้อมูลแบบ FTP ตาม
ความเร็วเฉลี่ยในการส่ง
ข้อมูลที่กําหนด (FTP ratio
subjected to specified
data rate)

- ให้ทําการวัดคุณภาพการบริการ
ตามแนวทางที่สํานักงาน กสทช.
จํานวนบิตข้อมูลที่ถูกส่ง / (เวลาสิ้นสุดการใช้ FTP – กําหนด
- ไม่ต้อ งดํา เนินการวั ดคุณ ภาพ
เวลาเริ่มต้นการใช้ FTP)
บริการสําหรับ เทคโนโลยี 2G
สําหรับการใช้งาน FTP แต่ละครั้ง ความเร็วเฉลี่ยใน
การส่งข้อมูล คือ

ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม

๑) กรณี Download
- สําหรับ 4G ขึ้นไป ไม่ต่ํา
กว่า 2 . 5 Mbps
- สํ า หรั บ 3G ไม่ ต่ํ า กว่ า
750 kbps
- สํ า หรั บ 2G ไม่ ต่ํ า กว่ า
48 kbps
สํา หรับ ร้อ ยละ ๗๕ ของ
การรับ ส่ง FTP ที่สํา เร็จ
ภ ายใน เวล าที ่กํ า ห น ด
(Timeout)

(ก) ค่าเป้าหมายที่กําหนดเป็น
การกําหนดสมรรถภาพ/
ความสามารถในการให้บริการ
โดยทั่วไปของโครงข่าย โดยมิได้
เป็นการกําหนดระดับคุณภาพ
การให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาต
และผู้ใช้บริการทําสัญญาร่วมกัน
แต่อย่างใด ทั้งนี้ กสทช. อาจ
กําหนดความเร็วเฉลี่ยในการส่ง
ข้อมูลขั้นต่ําสําหรับใช้ทําสัญญา
ร่วมกันระหว่างผู้รับใบอนุญาต
และผู้ใช้บริการ (Fair Usage
Policy - FUP) ตามความจําเป็น
และเหมาะสมก็ได้

๒) กรณี Upload
- สําหรับ 4G ขึ้นไป ไม่ต่ํา
กว่า 500 kbps
สําหรับ 3G ไม่ต่ํากว่า 300 (ข) อุปกรณ์ปลายทางที่ทําการ
หน้า ๑๐ จาก ๑๙

ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

คําจํากัดความ

แนวทางการวัด
และการรายงานผล

เป้าหมาย

หมายเหตุ

ทดสอบจะอยู่กับที่ หรือเคลื่อนที่
kbps
- สําหรับ 2G ไม่ต่ํากว่า 20 ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน ๖๐
กิโลเมตร/ชั่วโมง)
kbps

๒.๓.๔

อัตราส่วนจํานวนครั้งที่
HTTP โหลดได้สําเร็จ
(HTTP success ratio)

จํานวนครั้งที่ HTTP โหลดแพ็คเก็ตสุดท้ายของข้อมูล - ให้ทําการวัดคุณภาพการบริการ
โดยสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กําหนด / จํานวนครั้งที่ ตามแนวทางที่สํานักงาน กสทช.
กําหนด
เข้าใช้ HTTP × 100 (%)
- ไม่ต้องดําเนินการวัดคุณภาพ
บริการสําหรับเทคโนโลยี 2G

๒.๓.๕

อัตราส่วนจํานวนครั้งที่
สามารถเข้าถึงบริการสตรีม
มิ่ง (Streaming service
accessibility)

จํานวนครั้งที่เข้าถึงบริการสตรีมมิ่งได้สําเร็จ /
จํานวนครั้งในการทดสอบทั้งหมด x 100 (%)

- ให้ทําการวัดคุณภาพการบริการ
ตามแนวทางที่สํานักงาน กสทช.
กําหนด

หมายเหตุ: ในกรณีที่ทําการวัดตามมาตรฐาน [ETSI - ไม่ต้องดําเนินการวัดคุณภาพ
บริการสําหรับเทคโนโลยี 2G
TS 102 250-2 v2.5.1] สามารถคํานวณได้จาก

ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม

สํา หรับ ร้อ ยละ ๗๕ ของ
การรับ ส่ง FTP ที่สํา เร็จ
ภ าย ใน เวล า ที ่กํ า ห น ด
(Timeout)
- สํ าหรั บ 4G ขึ้ นไป ไม่ ต่ํ า (ก) ค่าเป้าหมายที่กําหนดเป็น
กว่าร้อยละ ๙๐ โดยเวลาที่ การกําหนดสมรรถภาพ/
ความสามารถในการให้บริการ
กําหนดไม่เกิน ๑ นาที
โดยทั่วไปของโครงข่าย โดยมิได้
เป็นการกําหนดระดับคุณภาพ
- สํ า หรั บ 3G ไม่ ต่ํ า กว่ า การให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาต
ร้อยละ ๙๐
และผู้ใช้บริการทําสัญญาร่วมกัน
โดยเวลาที่ กําหนดไม่เกิ น แต่อย่างใด
๓ นาที
(ข) อุป กรณ์ ปลายทางที่ทําการ
- สํ า หรั บ 2G ไม่ ต่ํ า กว่ า ท ด ส อ บ จ ะ อ ยู่ กั บ ที่ ห รื อ
เคลื่ อ นที่ ก็ ได้ (ความเร็ว ไม่ เกิ น
ร้อยละ ๘๐
๖๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง)
โดยเวลาที่กําหนดไม่เกิน
๑๐ นาที
-

ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการวัดและ
รายงานค่าผลการวัดให้
สํานักงาน กสทช. สําหรับใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
กําหนดค่าเป้าหมายภาย
หลังจาก ๑ ปีนับถัดจากวันที่
หน้า ๑๑ จาก ๑๙

ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

คําจํากัดความ

แนวทางการวัด
และการรายงานผล

เป้าหมาย

(1-Streaming service non-accessibility) × 100
(%)
๒.๓.๖

อัตราส่วนจํานวนครั้งการ
แสดงวีดีทัศน์แบบสตรีมมิ่งได้
อย่างสมบูรณ์ (Streaming
reproduction success
ratio)

จํานวนครั้งที่การแสดงวีดีทัศน์แบบสตรีมมิ่งได้อย่าง
สมบูรณ์ / จํานวนครั้งในการทดสอบทั้งหมด x 100
(%)

ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดย
วิธีการวัดให้เป็นไปตามที่
สํานักงาน กสทช. กําหนด
- ให้ทําการวัดคุณภาพการบริการ
ตามที่สํานักงาน กสทช. ได้กําหนด
ไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้อง

-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ทําการวัดตามมาตรฐาน [ETSI - ไม่ต้องดําเนินการวัดคุณภาพ
บริการสําหรับเทคโนโลยี 2G
TS 102 250-2 v 2.5.1] สามารถคํานวณได้จาก
(1 -Streaming reproduction cut-off ratio)
×100 (%)

๒.๓.๗

๒.๓.๘

ระยะเวลาที่ใช้ในการส่ง SMS
จากฝั่งส่งไปยังฝั่งรับ (SMS
end-to-end delivery
time)

เวลาที่ใช้ในการส่ง Short Message จากอุปกรณ์ต้น
ทางส่งไปยังอุปกรณ์ปลายทางสําเร็จ = จุดของเวลาที่
อุปกรณ์ปลายทางได้รับ Short Message จากอุปกรณ์
ต้นทาง – จุดของเวลาที่อุปกรณ์ต้นทางส่ง Short
Message

อัตราส่วนจํานวน SMS ที่ไป
ถึงฝั่งรับได้สําเร็จ (SMS
completion success
ratio)

จํานวน Short Message ที่อุปกรณ์ปลายทางได้รับ
ภายใต้เวลาที่กําหนด /จํานวน Short Message ที่ส่ง
ในการทดสอบทั้งหมด × 100 (%)
หมายเหตุ: ในกรณีที่ทําการวัดตามมาตรฐาน [ETSI
TS 102 250-2 v1.7.1] สามารถคํานวณได้จาก
(1-SMS completion failure ratio) × 100 (%)

ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม

หมายเหตุ

ไม่ต้องดําเนินการวัดค่าชี้วัดคุณภาพ ไม่เกิน ๙๐ วินาที สําหรับ
บริการนี้
ร้อยละ ๘๐ ของ SMS ที่
ฝั่งรับได้รับสําเร็จภายใน
Timeout ที่ ๑๗๕ วินาที
ไม่ต้องดําเนินการวัดค่าชี้วัดคุณภาพ
บริการนี้

ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการวัดและ
รายงานค่าผลการวัดให้สํานักงาน
กสทช. สําหรับใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณากําหนดค่า
เป้าหมายภายหลังจาก ๑ ปีนบั ถัด
จากวันประกาศมีผลใช้บงั คับ โดย
วิธีการวัดให้เป็นไปตามที่สาํ นักงาน
กสทช. กําหนด
สําหรับข้อ ๒.๓.๗ ข้อ ๒.๓.๘ ข้อ
๒.๓.๙ ข้อ ๒.๓.๑๐

(ก) ค่าเป้าหมายที่กําหนดเป็นการ
กําหนดสมรรถภาพ/ความสามารถ
ในการให้บริการโดยทั่วไปของ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐ ของ โครงข่าย โดยมิได้เป็นการกําหนด
การทดสอบทั้งหมด จะต้อง ระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้รับ
ได้รับสําเร็จที่ฝั่งรับ ภายใน ใบอนุญาตและผู้ใช้บริการทํา
Timeout ที่ ๑๗๕ วินาที สัญญาร่วมกันแต่อย่างใด
(ข) อุปกรณ์ปลายทางที่ทําการ
ทดสอบจะอยู่กับที่ หรือเคลื่อนที่

หน้า ๑๒ จาก ๑๙

ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

คําจํากัดความ

๒.๓.๙

ระยะเวลาที่ใช้ในการส่ง
MMS จากฝั่งส่งไปยังฝั่งรับ
(MMS end-to-end
delivery time)

เวลาที่ ใช้ ใน การส่ ง Multimedia Message จาก
อุปกรณ์ต้นทางส่งไปยังอุปกรณ์ปลายทางสําเร็จ = จุด
ของเวลาที่ อุ ป กรณ์ ปลายทางได้ รั บ Multimedia
Message จากอุปกรณ์ต้นทาง – จุดของเวลาที่อุปกรณ์
ต้นทางส่ง Multimedia Message

แนวทางการวัด
และการรายงานผล
ไม่ต้องดําเนินการวัดค่าชี้วัดคุณภาพ
บริการนี้

เป้าหมาย

หมายเหตุ

ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน ๖๐
ภายใน ๕ นาที สําหรับ
ร้อยละ ๗๐ ของ MMS ที่ กิโลเมตร/ชั่วโมง)
ฝั่ ง รั บ ได้ รั บ สํา เร็ จ ภายใน
Timeout ที่ ๑๓ นาที

หมายเหตุ: อุปกรณ์ปลายทางตั้งโหมดของการดาวน์
โหลด Multimedia Message แบบอัตโนมัติ
๒.๓.๑๐ อัตราส่วนจํานวน MMS ที่
ไปถึงฝั่งรับได้สําเร็จ (MMS
completion success
ratio)

จํานวน Multimedia Message ที่อุปกรณ์ปลายทาง
ได้รับภายใต้เวลาที่กําหนด /จํานวน Multimedia
Message ที่ส่งในการทดสอบทั้งหมด × 100 (%)
หมายเหตุ: ในกรณีที่ทําการวัดตามมาตรฐาน [ETSI
TS 102 250-2 v1.7.1] สามารถคํานวณได้จาก
(1-MMS end-to-end failure ratio) x 100 (%)

ไม่ต้องดําเนินการวัดค่าชี้วัดคุณภาพ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ของ
บริการนี้
การทดสอบทั้งหมด
จะต้องได้รับสําเร็จที่ฝั่งรับ
ภายใน Timeout ที่ ๑๓
นาที

หมายเหตุ
๑. ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้างต้นไม่รวมในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอย่างยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
๒. ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้างต้นไม่ใช้บังคับกับโครงข่ายการให้บริการตามโครงการหรือแผนงานจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของสํานักงาน
กสทช.
๓. ค่าชี้วัดคุณภาพบริการในข้อ ๑. บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจําที่ มีผลใช้บังคับกับผู้รับใบอนุญาตซึ่งให้บริการประเภทขายต่อบริการโทรศัพท์ประจําที่
ผู้รับใบอนุญาตประเภทขายต่อบริการโทรศัพท์สาธารณะ และผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่ ๑ ประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง (เช่าใช้
ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการอื่น) ด้วย หากค่าชี้วัดคุณภาพบริการใดไม่สามารถวัดได้ ให้ระบุว่าข้อมูลผลการวัดจะสามารถอ้างอิงได้จากโครงข่ายของผู้รับ
ใบอนุญาตรายใด
๔. ค่าชี้วัดคุณภาพบริการในข้อ ๒. บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ มีผลใช้บังคับกับผู้รับใบอนุญาตซึ่งให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน
(MVNO) ด้วย หากค่าชี้วัดคุณภาพบริการใดไม่สามารถวัดได้ ให้ระบุว่าข้อมูลผลการวัดจะสามารถอ้างอิงได้จากโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตรายใด
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๕. ค่าชี้วัดคุณภาพบริการในข้อ ๒. บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ใช้บังคับเฉพาะบริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ โดยไม่ใช้
บังคับกับบริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายประเภทอื่นแต่อย่างใด อาทิ เช่น โครงข่าย Trunked Radio หรือ โครงข่าย Broadband Wireless Access
ในลักษณะ Radio Local Area Network (RLAN หรือ WiFi) เป็นต้น
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วิธีการวัด
๑. บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจําที่ (บริการโทรศัพท์ประจําที่, บริการ
โทรศัพท์สาธารณะ, บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล)
๑.๑ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป
ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๑.๑.๑ ถึงข้อ ๑.๑.๗ ให้อ้างอิงตามสถิติการให้บริการจริงของผู้รับ
ใบอนุญาต
๑.๒ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง
ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๑.๒.๑ และข้อ ๑.๒.๒ ให้อ้างอิงตามสถิติการให้บริการจริงของผู้รับ
ใบอนุญาต
๑.๓ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล
๑.๓.๑ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๑.๓.๑ ให้อ้างอิงสถิติการให้บริการจริงที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล
ของระบบ Network Management System (NMS) ซึ่ งรวบรวมจากอุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณปลายทาง
(Last Mile Node) ที่มีใช้งานอยู่จริง
๑.๓.๒ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๑.๓.๒
- อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v2.6.1 หัวข้อที่ ๖.๓ (หรือส่วนที่ตรงกันใน
เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า)
- ดํ าเนิ น การทดสอบด้ ว ยการส่ งคํ าสั่ ง Ping แบบ ICMP (Internet Control Message
Protocol) ขนาด 32 Byte จากอุปกรณ์ปลายทางไปยังเครื่อง Server
- ดําเนินการทดสอบโดยอุปกรณ์ปลายทางทําการเชื่อมต่อไปยัง IP Address ของ Server
ที่จัดเตรียมไว้โดยอ้างอิงตามคําแนะนําในมาตรฐาน ETSI EG 202 057-4v1.2.1 Annex
A Annex B และ Annex C (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า)
๑.๓.๓ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๑.๓.๓
- Idle time ระหว่ า งการทดสอบ FTP ดาวน์ โหลดหรื อ อั พ โหลดแต่ ล ะครั้ ง สามารถ
กําหนดได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีเวลาในการเคลียร์ระบบการทดสอบให้เหมือนกับ
เป็นการทดสอบใหม่ทุกครั้ง
- อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v2.6.1 หัวข้อที่ ๖.๑.๗ (หรือส่วนที่ตรงกันใน
เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) โดยใช้จุดเริ่มต้นวัดตาม Method B
- ดําเนินการทดสอบโดยอุปกรณ์ปลายทางทําการเชื่อมต่อไปยัง IP Address ของ Server
ที่ จั ด เตรี ย มไว้ โดยอ้ า งอิ ง ตามคํ า แนะนํ า ในมาตรฐาน ETSI EG 202 057-4 v1.2.1
Annex A Annex B และ Annex C (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า)
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๒. บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่
๒.๑ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป
๒.๑.๑ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๒.๑.๑ ถึงข้อ ๒.๑.๓ ให้อ้างอิงตามสถิติการให้บริการจริงของ
ผู้รับใบอนุญาต
๒.๑.๒ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๒.๑.๔ ถึงข้อ ๒.๑.๖ ให้อ้างอิงสถิติการให้บริการจริงที่บันทึก
ไว้ในฐานข้อมู ลของระบบ Network Management System (NMS) ซึ่งรวบรวมมาจากแต่ล ะหน่วยรับ-ส่ง
สัญญาณวิทยุย่อย (Cell) ในแต่ละสถานีฐาน (Base station) ที่มีใช้งานอยู่จริง
๒.๒ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง
๒.๒.๑ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๒.๒.๑ ถึงข้อ ๒.๒.๓ ให้อ้างอิงตามสถิติการให้บริการจริงของ
ผู้รับใบอนุญาต
๒.๒.๒ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๒.๒.๔
- อ้างอิงตามมาตรฐาน ITU-T P.862 หรือ ITU-T P.863 (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่
ใหม่กว่า)
- ไฟล์เสียงสําหรับใช้ในการวัดค่าชี้วัดคุณ ภาพบริการคุณ ภาพของเสียงให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) เป็นไฟล์เสียงภาษาอังกฤษที่เป็นไปตาม ITU-T P.862 หรือส่วนที่ตรงกันในฉบับที่ใหม่กว่า
๒) เป็นไฟล์เสียงภาษาอังกฤษที่เป็นไปตาม ITU-T P.863 หรือส่วนที่ตรงกันในฉบับที่ใหม่กว่า
๒.๒.๓ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๒.๒.๕ ให้อ้างอิงตามสถิติการให้บริการจริงของผู้รับใบอนุญาต
๒.๓ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล
ข้อกําหนดร่วม
อ้ า งอิ ง ตามคํ า แนะนํ า ในมาตรฐาน ETSI EG 202 057-4 v1.2.1 Annex A Annex B และ
Annex C (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) โดยมีข้อกําหนดเพิ่มเติมและข้อกําหนดที่ควรระมัดระวังเป็น
พิเศษ ดังนี้
- อุปกรณ์ปลายทางที่ดําเนินการทดสอบอาจอยู่กับที่ หรือเคลื่อนที่ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน
๖๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง) และอยู่ในพื้นที่ที่มีความแรงของสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพียงพอ
ต่อการวัด และอุปกรณ์ต้นทางและปลายทางไม่มีการใช้งานอื่นใดอยู่
- ค่าชี้วัดคุณภาพบริการไม่ใช้บังคับกับพื้นที่หรือช่วงเวลาที่มีการใช้งานหนาแน่นผิดปกติ
(special event) เช่น บริเวณสถานที่ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น
- อุปกรณ์ปลายทางที่ใช้ในการทดสอบต้องรองรับความเร็วอย่างน้อยเท่ากับความเร็วสูงสุด
ของระบบที่จะทําการทดสอบ
- กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ ปลายทางจะต้องปิดโปรแกรม anti-virus
และ firewall บนคอมพิ วเตอร์ห รือโปรแกรมอื่ น ๆ ที่ ส่ งผลต่อ การเบี่ ยงเบน ของค่ า
ผลลัพธ์ที่พึงได้ก่อนการทดสอบทุกครั้ง
- SIM card ที่ใช้ในการทดสอบจะต้องไม่ถูกจํากัดความเร็วจากระบบของผู้รับใบอนุญาต
เช่น กรณีที่ SIM card มีการใช้งานปริมาณข้อมูลเกินกว่าค่าที่ผู้รับใบอนุญาตตั้งไว้จะถูก
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จํากัดความเร็ว หรือในกรณี ที่ SIM card ไม่ได้ลงทะเบี ยนเพื่อให้ใช้งานได้ที่ความเร็ว
สูงสุดของระบบ เป็นต้น
- การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ป กรณ์ ป ลายทางที่ ใช้ ในการทดสอบและโครงข่ า ยของผู้ รั บ
ใบอนุญาตต้องกําหนดการเชื่อมต่อเป็นรายเทคโนโลยี (2G 3G 4G ฯลฯ) ไปยังโครงข่าย
โดยใช้คลื่นความถี่ของผู้รับใบอนุญาตโดยตรง โดยมิได้เป็นการเชื่อมต่อไปยังโครงข่าย
หรือคลื่ น ความถี่ข องผู้ รับ ใบอนุ ญ าตรายอื่น ที่ ผู้รับ ใบอนุ ญ าตใช้บ ริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
- การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปลายทางกับคอมพิวเตอร์ต้องกําหนดให้เป็น WAN เพื่อลด
ข้อจํากัดของแบนด์วิดท์ (Bandwidth) ของสัญญาณ
- ระบบปฏิบัติการ (OS) บนคอมพิวเตอร์ต้องกําหนดขนาด TCP window size ให้รองรับ
กับเทคโนโลยีที่จะทําการทดสอบ
๒.๓.๑ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๒.๓.๑
อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v2.6.1 หัวข้อที่ ๖.๓ (หรือส่วนที่ตรงกันใน
เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) โดยดําเนินการทดสอบด้วยการส่งคําสั่ง Ping แบบ ICMP (Internet Control Message
Protocol) ขนาด 32 Byte จากอุ ป กรณ์ ป ลายทางไปยั งเครื่อ ง Server กลางที่ จั ด เตรีย มไว้โดยสํ านั ก งาน
กสทช. จนกระทั่งแพ็คเก็ตกลับมายังอุปกรณ์ปลายทางอีกครั้งหนึ่ง ด้วยวิธีการระบุเป้าหมายของคําสั่งเป็นเลข
หมาย IP หรือ IP Address เท่านั้น
๒.๓.๒ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๒.๓.๒ และข้อ ๒.๓.๓
- อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v2.6.1 หัวข้อที่ ๖.๑.๗ (หรือส่วนที่ตรงกันใน
เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) โดยใช้จุดเริ่มต้นวัดตาม Method B
- Idle time ระหว่างการทดสอบ FTP ดาวน์โหลดหรืออัพโหลดแต่ละครั้งสามารถกําหนด
ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีเวลาในการเคลียร์ระบบการทดสอบให้เหมือนกับเป็นการ
ทดสอบใหม่ทุกครั้ง
- ค่า Timeout และขนาดของไฟล์ทดสอบมีค่าตามที่แสดงในตารางที่ ๑
- ดําเนินการทดสอบโดยอุปกรณ์ปลายทางทําการเชื่อมต่อไปยัง IP Address ของ Server
กลางที่จัดเตรียมไว้โดยสํานักงาน กสทช. โดยมีขนาดไฟล์ และเวลาที่กําหนด (Timeout)
สําหรับการดาวน์โหลดหรืออัพโหลด ผ่าน FTP ดังตารางที่ ๑

Download

Upload

เทคโนโลยี

รูปแบบการทดสอบ

ขนาดไฟล์ทดสอบ

4G ขึ้นไป

Single session

30 Mbyte

3G

Single session

15 Mbyte

2G

Single session

1 Mbyte

4G ขึ้นไป

Single session

4 Mbyte

3G

Single session

2 Mbyte

2G

Single session

500 kbyte
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ตารางที่ ๑ : ขนาดไฟล์รูปแบบการทดสอบและเวลา Timeout สําหรับทดสอบอัพโหลดและดาวน์โหลดผ่าน FTP
๒.๓.๓ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๒.๓.๔
- ขนาด Website ที่โหลดได้มาต้องเท่ากับขนาดของ Website ที่ทดสอบ จึงจะถือว่าการ
ทํา HTTP โหลดนั้นสําเร็จ
- เวลาเริ่มใช้งานและเวลาสิ้นสุดของการที่ HTTP โหลดสําเร็จ อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI
TS 102 250-2 v2.6.1 หัวข้อที่ ๖.๘.๖ (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า)
- ชนิดของ Browser สําหรับการทดสอบอ้างอิงตามคําแนะนําในมาตรฐาน ETSI TS 102
250-5 v2.4.2 หัวข้อที่ ๔.๓.๑ (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า)
- Idle time ระหว่างการทดสอบ HTTP แต่ละครั้งสามารถกําหนดได้ตามความเหมาะสม
เพื่อให้มีเวลาในการล้างข้อมูลระบบการทดสอบให้เหมือนกับเป็นการทดสอบใหม่ทุกครั้ง
- ดําเนิ นการทดสอบโดยอุปกรณ์ ปลายทางใส่ URL ของ Website ผ่าน Browser ที่ใช้
สําหรับการทดสอบเพื่อทําการดาวน์โหลด Website จาก Server กลางที่จัดเตรียมไว้
โดยสํานักงาน กสทช. ผ่านโปรโตคอล HTTP โดยมีขนาด Website และเวลาที่กําหนด
(Timeout) สําหรับการดาวน์โหลด Website ดังตารางที่ ๒
เทคโนโลยี
4G ขึ้นไป
3G
2G

ขนาด Website สําหรับทดสอบ เวลาที่กําหนด (Timeout)
3.5 Mbyte
ขนาด 1 Mbyte

๑ นาที
๓ นาที
๑๐ นาที

ตารางที่ ๒ : ขนาด Website และ เวลาที่กาํ หนด (Timeout) สําหรับการดาวน์โหลด Website
๒.๓.๔ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๒.๓.๕ อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250 -2 v2.6.1 หัวข้อ
ที่ ๖.๕.๔ (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) โดยคํานวณจาก (1-Streaming Service Non-Accessibility) ×
100 (%)
๒.๓.๕ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๒.๓.๖ อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v2.6.1
หัวข้อที่ ๖.๕.๖ (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) โดยคํานวณจาก (1-Streaming Reproduction Cutoff Ratio)×100 (%)
๒.๓.๖ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๒.๓.๗
- อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v2.6.1 หัวข้อที่ ๗.๔.๕ (หรือส่วนที่ตรงกันใน
เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า)
- ข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นๆ
- สําหรับการกําหนดสภาวะแวดล้อมและสถานที่ในการทดสอบ แนะนําให้มีการทดสอบ
ทั้งใน outdoor และ indoor โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102-250-5 v2.4.2,
หัวข้อที่ ๔.๑ (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า)
- ส่วนรายละเอียดจํานวนตัวอักษรของข้อความ SMS ช่วงระยะห่างเวลาระหว่างการส่งแต่
ละ SMS และระยะเวลาที่ SMS มาถึ ง อุ ป กรณ์ ป ลายทางไม่ ทั น ตามเวลาที่ กํ า หนด
ภาคผนวก แนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพบริการโทรคมนาคม
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(Timeout) อ้างอิงจากมาตรฐาน ETSI TS 102-250-5 v2.4.2 หัวข้อที่ ๔.๒.๒.๑ (หรือ
ส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) ขนาด SMS เท่ากับ ๑๒๐ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เวลาที่กําหนด (Timeout) ที่ถือว่า SMS ไม่มาถึงอุปกรณ์ปลายทางเท่ากับ ๑๗๕ วินาที
และระยะห่างเวลาระหว่างการส่งแต่ละ SMS สามารถกําหนดได้ตามความเหมาะสม
- ต้องตั้งค่าเวลาของอุปกรณ์ต้นทางและปลายทางให้ตรงกันก่อนการทดสอบทุกครั้งเพื่อให้
สามารถวัดระยะเวลาในการส่ง SMS จากฝั่งส่งถึงฝั่งรับได้อย่างถูกต้อง
- การส่ง SMS เป็นแบบ Single Recipient (ปลายทางเดียว) ซึ่งเป็นการส่ง SMS จากต้น
ทางหมายเลขหนึ่งไปยังปลายทางอีกหมายเลขหนึ่ง
๒.๓.๗ ค่าชี้วัดบริการข้อ ๒.๓.๘
- อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v2.6.1 หัวข้อที่ ๗.๔.๔ (หรือส่วนที่ตรงกันใน
เวอร์ชั่ น ที่ ใหม่ ก ว่า) โดยคํ านวณจาก SMS completion success ratio = (1 - SMS
Completion Failure Ratio) x 100 (%)
- ข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดเพิ่มเติมในข้อ ๒.๓.๖
๒.๓.๘ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๒.๓.๙
- อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v2.6.1หัวข้อที่ ๗.๓.๙ (หรือส่วนที่ตรงกันใน
เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า)
- ข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นๆ
- สํ าหรับ การกํ าหนดสภาวะแวดล้ อ มและสถานที่ ในการทดสอบ แนะนํ าให้ มี ก าร
ทดสอบทั้ งในลัก ษณะ outdoor และ indoor โดยอ้ างอิ งตามมาตรฐาน ETSI TS
102-250-5 v2.4.2หัวข้อที่ ๔.๑ (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า)
- กํ า หนดขนาด MMS เท่ า กั บ 90 kbyte อ้ า งอิ ง ตามขนาด MMS ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
มาตรฐาน ETSI TS 102 250-5 v2.4.2 หัวข้อที่ ๔.๒.๒.๓ เวลาที่กําหนด (Timeout)
ที่ถือว่า MMS ไม่มาถึงอุปกรณ์ปลายทาง อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-5
v2.4.2 หัวข้อที่ ๔.๒.๒.๓ และระยะห่างเวลาระหว่างการส่งแต่ละ MMS สามารถ
กําหนดได้ตามความเหมาะสม
- ต้องตั้งค่าเวลาของอุปกรณ์ต้นทางและปลายทางให้ตรงกันก่อนการทดสอบทุกครั้ง
เพื่อให้สามารถวัดระยะเวลาในการส่ง MMS จากฝั่งส่งถึงฝั่งรับได้อย่างถูกต้อง
- การส่ ง MMS เป็ น แบบ Single Recipient (ปลายทางเดี ย ว) ซึ่ งเป็ น การส่ ง MMS
จากต้นทางหมายเลขหนึ่งไปยังปลายทางอีกหมายเลขหนึ่ง
๒.๓.๙ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๒.๓.๑๐
- วิธีการทดสอบให้อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v2.6.1 หั วข้อที่ ๗.๓.๘
(หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) โดยคํานวณจาก MMS end-to-end success
ratio = (1 - MMS End-to-End Failure Ratio) x100 (%)
- ข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดเพิ่มเติมในข้อ ๒.๓.๘
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