
ส่วนที่ 1 ค่าชีว้ัดคุณภาพบริการทั่วไป

 ส ำหรับระบบ Pre-paid

 ไม่เกนิ 3 ชั่วโมง ส ำหรับร้อยละ

 90 ของกำรขอเร่ิมเปิดใชบ้ริกำร

 (ให้วัดเป็นรำยเดือน)

ม.ค.

 เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

 ก.พ.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

 มี.ค.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

 ส ำหรับระบบ Post-paid 

 ไม่เกนิ 5 ชั่วโมงท ำกำร ส ำหรับ

 ร้อยละ 90 ของกำรขอเร่ิมเปิดใช้

 บริกำร (ให้วัดเป็นรำยเดือน)

ม.ค.

 เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

 ก.พ.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

 มี.ค.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

2.1.2
อตัรำขอ้ร้องเรียนทีเ่กี่ยวกบัขอ้ผิดพลำดในกำร

เรียกเกบ็ค่ำบริกำร (Billing inaccuracy)

ไม่มำกกว่ำร้อยละ 0.3 

(ให้วัดเป็นรำยเดือน)

ม.ค.

 เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

 ก.พ.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

 มี.ค.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

2.1.3

ระยะเวลำทีต้่องรอในกำรขอใชบ้ริกำรดูแลลูกค้ำ

จำกศูนยต์อบรับโทรศัพท์ 

(Response time for accessing 

customer-service call center)

ไม่นำนกว่ำ 60 วินำที 

(ให้วัดเป็นรำยเดือน)

ม.ค.

 เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำนระดับดีมำก

 ก.พ.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำนระดับดีมำก

 มี.ค.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำนระดับดีมำก

รายงานค่าชีว้ัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงขา่ยโทรคมนาคมเคลือ่นที่

ผู้รับใบอนุญาต         บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)        

ขอ้มลูไตรมาสที่ 1      ระหว่างเดอืน  มกราคม   ถึง   เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

2.1.1
ระยะเวลำส ำหรับกำรขอเร่ิมเปิดใชบ้ริกำร 

  (Service activation time)

ขอ้ ค่าชีว้ัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย

ค่าคุณภาพบริการ

(ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน/เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน/เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานระดบัดมีาก)



2.1.4

 จ ำนวนคร้ังทีห่น่วยรับ-ส่งสัญญำณวิทยยุอ่ย (Cell) 

 ภำยในสถำนีฐำน ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ติดต่อกนั 

เกนิ 4 ชั่วโมงใน 1 เดือนต่อจ ำนวน cell ทัง้หมด 

ในทุกสถำนีฐำน (network unavailability :  

number of cell outages continuously over  

4 hours in a month)

ไม่มำกกว่ำร้อยละ 15

(ให้วัดเป็นรำยเดือน)

ม.ค.

 เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

 ก.พ.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

 มี.ค.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

2.1.5

 ร้อยละของจ ำนวนหน่วยรับ-ส่งสัญญำณวิทยยุอ่ย  

(Cell) ภำยในสถำนีฐำนทีห่ยดุท ำงำนสะสมเกนิ กว่ำ

 24 ชั่วโมงภำยใน 1 เดือน (network  

unavailability : number of cell outages  

continuously over 24 hours in a month)

ไม่มำกกว่ำร้อยละ 3

(ให้วัดเป็นรำยเดือน)

ม.ค.

 เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

 ก.พ.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

 มี.ค.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

2.1.6

 ร้อยละของเวลำรวมทีทุ่กหน่วยรับ-ส่ง สัญญำณ 

วิทยยุอ่ย (Cell) ภำยในสถำนีฐำนไม่สำมำรถ 

ให้บริกำรได้ใน 1 เดือนของเวลำทีต้่องให้บริกำร

ทัง้หมด (network unavailability : cumulative 

cell outage time in a month)

ไม่มำกกว่ำร้อยละ 1

(ให้วัดเป็นรำยเดือน)

ม.ค.

 เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

 ก.พ.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

 มี.ค.

เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

รายงานค่าชีว้ัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงขา่ยโทรคมนาคมเคลือ่นที่

ขอ้ ค่าชีว้ัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ(ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน/เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน/เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานระดบัดมีาก)

ค่าคุณภาพบริการ



ส่วนที่ 2 ค่าชีว้ัดคุณภาพบริการประเภทเสียง

 1. ชว่งเวลำ 10.00 - 13.00 น.  

 เฉล่ียทุก 3 เดือน 

 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

 2. ชว่งเวลำ 16.00 - 19.00 น. 

 เฉล่ียทุก 3 เดือน 

 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

 1. ชว่งเวลำ 10.00 - 13.00 น. 

 เฉล่ียทุก 3 เดือน 

 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

 2. ชว่งเวลำ 16.00 - 19.00 น. 

 เฉล่ียทุก 3 เดือน 

 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

 1. ชว่งเวลำ 10.00 - 13.00 น. 

 เฉล่ียทุก 3 เดือน 

 ไม่มำกกว่ำร้อยละ 2

 2. ชว่งเวลำ 16.00 - 19.00 น. 

 เฉล่ียทุก 3 เดือน 

 ไม่มำกกว่ำร้อยละ 2

รายงานค่าชีว้ัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงขา่ยโทรคมนาคมเคลือ่นที่

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ขอ้ ค่าชีว้ัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย

ค่าคุณภาพบริการ

หมายเหตุ(ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน/เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน/เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานระดบัดมีาก)

2.2.2

 อตัรำส่วนกำรเรียกส ำเร็จ (Successful call 

 ratio) กรณีทีเ่ป็นกำรโทรขำ้มโครงขำ่ยต่ำง

 ผู้ประกอบกำร

 

* หมำยเหตุ วัดใน 2 ชว่งเวลำ

2.2.3

อตัรำส่วนของกรณีทีส่ำยหลุด (Drop Call Rate)

 

* หมำยเหตุ วัดใน 2 ชว่งเวลำ

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

2.2.1

 อตัรำส่วนกำรเรียกส ำเร็จ (Successful call 

 ratio) กรณีทีเ่ป็นกำรโทรภำยในโครงขำ่ยของ

 ผู้ประกอบกำรเดียวกนั

 

* หมำยเหตุ วัดใน 2 ชว่งเวลำ



ภาคเหนือ : 1. นครสวรรค์ 2. พิษณุโลก

โทรเขำ้ กรุงเทพมหำนคร

ภาคใต ้: 1. ภูเกต็ 2. ชมุพร            

โทรเขำ้ กรุงเทพมหำนคร

ภาคกลาง : 1. กรุงเทพมหำนคร 

2. กรุงเทพมหำนคร

โทรเขำ้ กรุงเทพมหำนคร

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ : 

1. ขอนแกน่  2. กำฬสินธุ์      

โทรเขำ้ กรุงเทพมหำนคร

p-

รายงานค่าชีว้ัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงขา่ยโทรคมนาคมเคลือ่นที่

หมายเหตุ

ค่าคุณภาพบริการ

(ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน/เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน)

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ขอ้ ค่าชีว้ัดคุณภาพบริการ ภมูภิาค ค่าเป้าหมาย

2.2.4
คุณภำพของเสียง 

(Mean Opinion Score (MOS))

ร้อยละ 90 ของ

ขอ้มูลทีว่ัดได้ต้องไม่

ต่ ำกว่ำค่ำ 2.5

 (เฉล่ียทุก 3 เดือน)

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน



ส่วนที่ 3 ค่าชีว้ัดคุณภาพบริการประเภทขอ้มลู 

ส ำหรับ 3G 

ร้อยละ 80 ไม่เกนิ 500 ms
ส ำหรับ 4G ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ไม่เกนิ 150  ms
กรณี Download ส ำหรับ 3G  

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80
กรณี Download ส ำหรับ 4G ขึ้นไป 

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80
กรณี Upload ส ำหรับ 3G 

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70
กรณี Upload ส ำหรับ 4G ขึ้นไป 

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70
กรณี Download ส ำหรับ 3G

ร้อยละ 75 ไม่ต่ ำกว่ำ 750 kbps

กรณี Download ส ำหรับ 4G ขึ้นไป

ร้อยละ 75 ไม่ต่ ำกว่ำ 2.5 Mbps

กรณี Upload ส ำหรับ 3G

ร้อยละ 75 ไม่ต่ ำกว่ำ 300 kbps

กรณี Upload ส ำหรับ 4G ขึ้นไป

ร้อยละ 75 ไม่ต่ ำกว่ำ 500 kbps
ส ำหรับ 3G ร้อยละ 90 

ไม่เกนิ 3 นำที
ส ำหรับ 4G ขึ้นไป ร้อยละ 90 

ไม่เกนิ 1 นำที

รายงานค่าชีว้ัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงขา่ยโทรคมนาคมเคลือ่นที่

2.3.4
อตัรำส่วนจ ำนวนคร้ังที ่HTTP โหลดได้ส ำเร็จ 

(HTTP success ratio)

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

2.3.3

อตัรำส่วนของกำรรับส่งขอ้มูลแบบ FTP ส ำเร็จตำม

ควำมเร็วเฉล่ียในกำรส่งขอ้มูลทีก่ ำหนด (FTP 

success ratio subjected to specified criteria)

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

2.3.2
อตัรำส่วนจ ำนวนคร้ังทีใ่ช ้FTP 

ได้ส ำเร็จ (FTP success ratio)

หมายเหตุ

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ล าดบั ค่าชีว้ัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย
ค่าคุณภาพบริการ

(ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน/เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน/เป็นไป

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

2.3.1 ค่ำ Round Trip Time (RTT)


