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รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 

ชื่อผู้ประกอบการ  :  TOT3G 

ข้อมูลไตรมาสท่ี  3   :   เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559 

 

ข้อ 
พารามิเตอร์ของคุณภาพ

การให้บริการโทรคมนาคม      
ประเภทข้อมูล 

ค่าเป้าหมาย 

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
รายเดือน 

 
ค่าเฉลี่ย 

ไตรมาสท่ี 3 เดือน  
กรกฎาคม 

เดือน  
สิงหาคม 

เดือน  
กันยายน 

2.1 ร้อยละของระยะเวลาท่ีไม่
สามารถให้บริการผ่านคล่ืน
ความถ่ีวิทยุ (Radio Network 
Unavailability) 
 

ไม่มีการก าหนด 
เป้าหมายข้ันต่ า 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2.2 ค่า Round Trip Time (RTT) ไม่เกิน 500 ms. ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2.3 อัตราส่วนจ านวนคร้ังท่ีใช้ 
FTP ได้ส าเร็จ  (FTP 
success ratio) 

- กรณี Download  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
 
- กรณี Upload    
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

- กรณี Download  
ผ่าน 

 
 
- กรณี Upload    

ผ่าน 

- กรณี Download  
ผ่าน 

 
 
- กรณี Upload    

ผ่าน 

- กรณี Download  
ผ่าน 

 
 
- กรณี Upload    

ผ่าน 

- กรณี Download  
ผ่าน 

 
 
- กรณี Upload    

ผ่าน 
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ข้อ 
พารามิเตอร์ของคุณภาพ

การให้บริการโทรคมนาคม      
ประเภทข้อมูล 

ค่าเป้าหมาย 

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
รายเดือน 

 
ค่าเฉลี่ย 

ไตรมาสท่ี 3 เดือน  
กรกฎาคม 

เดือน  
สิงหาคม 

เดือน  
กันยายน 

2.4 
 

ความเร็วเฉล่ียในการส่งข้อมูล
ของ FTP (FTP mean data 
rate) 

- กรณี Download 
  ไม่ต่ ากว่า 345 kbps 
(ร้อยละ 90 ของ Peak bit 
rate ของ UMTS R99) 
ส าหรับร้อยละ 75 ของการ
รับส่ง FTP ท่ีส าเร็จภายใน
เวลาท่ีก าหนด (Timeout) 
 
- กรณี Upload 
 ไม่ต่ ากว่า 153 kbps  
(ร้อยละ 40 ของ Peak bit 
rate ของ UMTS   R99 
(384 kbps)) ส าหรับร้อย
ละ 75 ของการรับส่ง FTP 
ท่ีส าเร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนด (Timeout) 
 

- กรณี Download 
ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
- กรณี Upload  

ผ่าน 
 

- กรณี Download 
ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
- กรณี Upload  

ผ่าน 

- กรณี Download 
ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
- กรณี Upload 

ผ่าน 

- กรณี Download 
ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
- กรณี Upload  

ผ่าน 

2.5 อัตราส่วนจ านวนคร้ังท่ี HTTP 
โหลดได้ส าเร็จ (HTTP 
success ratio) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
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ข้อ 
พารามิเตอร์ของคุณภาพ

การให้บริการโทรคมนาคม      
ประเภทข้อมูล 

ค่าเป้าหมาย 

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
รายเดือน 

 
ค่าเฉลี่ย 

ไตรมาสท่ี 3 เดือน  
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เดือน  
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3.1 
 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการส่ง SMS 
จาก  ฝ่ังส่งไปยังฝ่ังรับ (SMS 
end-to-end delivery time) 

ไม่เกิน 90 วินาที ส าหรับ
ร้อยละ 90 ของ SMS ท่ี
ฝ่ังรับได้รับส าเร็จภายใน 
Timeout ท่ี 175 วินาที 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

3.2 อัตราส่วนจ านวน SMS ท่ีไปถึง
ฝ่ังรับได้ส าเร็จ (SMS 
completion success ratio) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ
การทดสอบท้ังหมด 
จะต้องได้รับส าเร็จท่ีฝ่ัง
รับ ภายใน Timeout ท่ี 
175 วินาที 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

4.1 ระยะเวลาท่ีใช้ในการส่ง MMS 
จาก ฝ่ังส่งไปยังฝ่ังรับ (MMS 
end-to-end delivery time) 

ภายใน 5 นาที ส าหรับ
ร้อยละ 70 ของ MMS ท่ี
ฝ่ังรับได้รับส าเร็จภายใน 
Timeout ท่ี 13 นาที 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 



หมายเหตุ :  การทดสอบคุณภาพของโครงข่ายตามค่าพารามิเตอร์ ข้อท่ี ๒.๒ ถึง ๒.๕  ดังกล่าว ใช้อุปกรณ์ Server กลางท่ีจัดเตรียมโดย ส านักงาน กสทช.      ๔/๔ 
 

 

ข้อ 
พารามิเตอร์ของคุณภาพการ

ให้บริการโทรคมนาคม      
ประเภทข้อมูล 

ค่าเป้าหมาย 

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
รายเดือน 

 
ค่าเฉลี่ย 

ไตรมาสท่ี 3 เดือน  
กรกฎาคม 

เดือน  
สิงหาคม 

เดือน  
กันยายน 

4.2 อัตราส่วนจ านวน MMS ท่ีไปถึง
ฝ่ังรับได้ส าเร็จ (MMS 
completion success ratio) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของการทดสอบท้ังหมด 
จะต้องได้รับส าเร็จท่ีฝ่ัง
รับ ภายใน Timeout ท่ี 
13 นาที 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

5.1 อัตราส่วนจ านวนคร้ังท่ีสามารถ
เข้าถึงบริการสตรีมมิ่ง 
(Streaming service 
accessibility) 

ไม่มีการก าหนดค่าข้ันต่ า ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

5.2 อัตราส่วนจ านวนคร้ังการแสดง        
วีดีทัศน์แบบสตรีมมิ่งได้อย่าง
สมบูรณ์ (Streaming 
reproduction success ratio) 

ไม่มีการก าหนดค่าข้ันต่ า ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 


