
รูปแบบรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(สำหรับเผยแพรผานทางเว็บไซต์ของผูรับใบอนุญาต) 

ผรูับใบอนญุาต บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน)     ใบอนุญาตเลขที่        
ขอมูลไตรมาสที ่ 2 ระหวางเดือน เมษายน  ถึงเดือน       มิถุนายน  พ.ศ.  2564        

สวนที่ 1 คาชี้วัดคุณภาพบริการท่ัวไป 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คาเปาหมาย 
คาคุณภาพบริการ 

(ต่ำกวาเกณฑม์าตรฐาน/เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน/               
เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก) 

หมายเหต ุ

2.1.1 
ระยะเวลาสำหรับการขอเร่ิมเปดใชบริการ 
(Service activation time) 

สำหรับระบบ Pre-paid 

ไมเกนิ 3 ชั่วโมง สำหรับรอยละ 
90 ของการขอเริ่มเปดใชบริการ 
(ใหวัดเปนรายเดือน) 

เดือน เม.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน พ.ค. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน มิ.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 

สำหรับระบบ Post-paid 

ไมเกิน 5 ชั่วโมงทำการ สำหรับรอย
ละ 90 ของการขอเริ่มเปดใชบริการ 
(ใหวัดเปนรายเดือน) 

เดือน เม.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน พ.ค. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน มิ.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 

2.1.2 

อตัราขอรองเรียนท่ีเก่ียวกับขอผิดพลาดใน
การเรียกเก็บคาบริการ (Billing 

inaccuracy) 

ไมมากกวารอยละ 0.3 

(ใหวดัเปนรายเดือน) 

เดือน เม.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน พ.ค. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน มิ.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 

ระยะเวลาท่ีตองรอในการขอใชบริการดูแล
ลกูคาจากศูนยต์อบรับโทรศัพท์ 
(Response time for accessing 

customer-service call center) 

ไมนานกวา 60 วินาที 

(ใหวดัเปนรายเดือน) 

เดือน เม.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน พ.ค. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน มิ.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

 



รูปแบบรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(สำหรับเผยแพรผานทางเว็บไซต์ของผูรับใบอนุญาต) 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คาเปาหมาย 
คาคุณภาพบริการ 

(ต่ำกวาเกณฑม์าตรฐาน/เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน/               
เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก) 

หมายเหต ุ

2.1.4 

จำนวนครั้งท่ีหนวยรับ-สงสัญญาณวิทยุ
ยอย (Cell) ภายในสถานีฐาน ไมสามารถ
ใหบรกิารได ติดตอกนัเกนิ 4 ชั่วโมงใน 1 
เดือนตอจำนวน Cell ท้ังหมดในทุกสถานี
ฐาน (network unavailability : 

number of cell outages 

continuously over 4 hours in a 

month) 

ไมมากกวารอยละ 15 

(ใหวดัเปนรายเดือน) 

เดือน เม.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน พ.ค. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน มิ.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 

2.1.5 

รอยละของจำนวนหนวยรับ-สง สัญญาณ
วทิยุยอย (Cell) ภายในสถานีฐานท่ีหยดุ
ทำงานสะสมเกนิกวา 24 ชั่วโมงภายใน 1
เดือน (network unavailability : 

number of cell outages 

continuously over 24 hours in a 

month) 

ไมมากกวารอยละ 3 

(ใหวดัเปนรายเดือน) 

เดือน เม.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน พ.ค. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน มิ.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 

2.1.6 

รอยละของเวลารวมท่ีทุกหนวยรับ-สง 
สญัญาณวทิยุยอย (Cell) ภายในสถานี
ฐานไมสามารถใหบริการไดใน 1 เดือน
ของเวลาท่ีตองใหบริการท้ังหมด 
(network unavailability : cumulative 

cell outage time in a month) 

ไมมากกวารอยละ 1 

(ใหวดัเปนรายเดือน) 

เดือน เม.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน พ.ค. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เดือน มิ.ย. 
เปนไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 

 



รูปแบบรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(สำหรับเผยแพรผานทางเว็บไซต์ของผูรับใบอนุญาต) 

สวนที่ 2 คาชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง 

ขอ คาช้ีวัดคุณภาพบริการ คาเปาหมาย 
คาคุณภาพบริการ 

(ต่ำกวาเกณฑม์าตรฐาน/เปนไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน/เปนไปตามเกณฑม์าตรฐานระดับดีมาก) 

หมายเหต ุ

2.2.1 

อัตราสวนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) 

กรณีท่ีเปนการโทรศัพท์ภายในโครงขายของ
ผปูระกอบการเดียวกนั 
 

* หมายเหตุ วัดใน 2 ชวงเวลา 

1. ชวงเวลา 10.00 – 13.00 น. 
เฉล่ียทุก 3 เดือน 

ไมนอยกวารอยละ 90 

 
เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

2. ชวงเวลา 16.00-19.00 น. 
เฉล่ียทุก 3 เดือน 

ไมนอยกวารอยละ 90 

 
เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.2.2 

อัตราสวนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) 

กรณีท่ีเปนการโทรขามโครงขายตางผูประกอบการ 
 

* หมายเหตุ วัดใน 2 ชวงเวลา 

1. ชวงเวลา 10.00-13.00 น. 
เฉล่ียทุก 3 เดือน 

ไมนอยกวารอยละ 90 

 
เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

2. ชวงเวลา 16.00-19.00 น. 
เฉล่ียทุก 3 เดือน 

ไมนอยกวารอยละ 90 

 
เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.2.3 

อัตราสวนของกรณีที่สายหลุด (Drop Call Rate) 

 

* หมายเหตุ วัดใน 2 ชวงเวลา 

1. ชวงเวลา 10.00-13.00 น. 
เฉล่ียทุก 3 เดือน 

ไมมากกวารอยละ 2 

 
เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

2. ชวงเวลา 16.00-19.00 น. 
เฉล่ียทุก 3 เดือน 

ไมมากกวารอยละ 2 

 
เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 



รูปแบบรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(สำหรับเผยแพรผานทางเว็บไซต์ของผูรับใบอนุญาต) 

ขอ คาช้ีวัดคุณภาพบริการ ภูมิภาค คาเปาหมาย 
คาคุณภาพบริการ 

(ต่ำกวาเกณฑม์าตรฐาน/                   
เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหต ุ

2.2.4 

คุณภาพของเสียง  
(Mean Opinion Score (MOS)) 

 

ภาคเหนอื 

จังหวัด1.เชียงใหม 2.ลำปาง      
3.พิจิตร 4.พิษณุโลก                  
โทรเขา กรุงเทพฯ 

รอยละ 90 ของขอมูลที่วัดได 

ตองไมต่ำกวาคา 2.5 
(เฉลี่ยทุก 3 เดือน) 

ระดับคะแนน 
MOS 

คุณภาพ 

5 Excellent ยอดเยี่ยม 

4 Good ดี 

3 Fair พอใช 

2 Poor ไมด ี

1 Bad แย 
 

 

เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ภาคใต 

จังหวัด 1.สตูล 2.สรุาษฎร์ธาน ี 
3.จังหวัดกระบี่ โทรเขา กรุงเทพฯ 

 
เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

ภาคกลาง 
จังหวัด  1.กรุงเทพฯ 2.กรุงเทพฯ

3.กรุงเทพฯ 4.ชลบุร ี                 
โทรเขา กรุงเทพฯ 

 
เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด 1.นครราชสมีา 2.เลย   
3.ยโสธร โทรเขา กรุงเทพฯ 

 
เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 



รูปแบบรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(สำหรับเผยแพรผานทางเว็บไซต์ของผูรับใบอนุญาต) 

สวนที่ 3 คาชี้วัดคุณภาพบริการประเภทขอมูล 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คาเปาหมาย 
คาคุณภาพบริการ 

(ต่ำกวาเกณฑม์าตรฐาน/เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
หมายเหต ุ

2.3.1 คา Round Trip Time (RTT) 

สำหรับ 3G 

รอยละ 80 ไมเกิน 500 ms 

เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

สำหรับ 4G ขึ้นไป 

รอยละ 80 ไมเกิน 150 ms 

เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

2.3.2 
อตัราสวนจำนวนครั้งที่ใช FTP ไดสำเร็จ (FTP 

success ratio) 

กรณี Download  สำหรับ 3G 

ไมต่ำกวารอยละ 80 

เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กรณี Download  สำหรับ 4G ขึ้นไป 

ไมต่ำกวารอยละ 80 

เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กรณี Upload สำหรับ 3G 

ไมต่ำกวารอยละ 70 

เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กรณี Upload สำหรับ 4G ขึ้นไป 

ไมต่ำกวารอยละ 70 

เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.3.3 

อตัราสวนของการรับสงขอมูลแบบ FTP สำเร็จตาม
ความเร็วเฉลี่ยในการสงขอมูลท่ีกำหนด (FTP success 

ratio subjected to specified criteria) 

กรณี Download สำหรับ 3G 

รอยละ 75 ไมต่ำกวา 750 kbps 

เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

กรณี Download สำหรับ 4G ขึ้นไป 

รอยละ 75 ไมต่ำกวา 2.5 Mbps 

เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

กรณี Upload สำหรับ 3G 

รอยละ 75 ไมต่ำกวา 300 kbps 

เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

กรณี Upload สำหรับ 4G ขึ้นไป 

รอยละ 75 ไมต่ำกวา 500 kbps 

เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 

 



รูปแบบรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(สำหรับเผยแพรผานทางเว็บไซต์ของผูรับใบอนุญาต) 

ขอ คาชี้วัดคุณภาพบริการ คาเปาหมาย 
คาคุณภาพบริการ 

(ต่ำกวาเกณฑม์าตรฐาน/เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
หมายเหต ุ

2.3.4 
อตัราสวนจำนวนครั้งที่ HTTP โหลดไดสำเร็จ (HTTP 

success ratio) 

สำหรับ 3G 

รอยละ 90 ไมเกิน 3 นาที 

เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

สำหรับ 4G ขึ้นไป 

รอยละ 90 ไมเกิน 1 นาที 

เปนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  


