
 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เร่ือง  มาตรฐานสําหรับการใหบริการเสียงผานการใหบริการอินเทอรเน็ต 

(Voice  over  Internet  Protocol  หรือ  Internet  Telephony) 
 

 

โดยที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไดอนุญาตการใหบริการเสียงผานการ

ใหบริการอินเทอรเน็ต  (Voice  over  Internet  Protocol  หรือ  Internet  Telephony)  ทั้งที่ เปนการ

ใหบริการจากคอมพิวเตอรถึงคอมพิวเตอร  หรือคอมพิวเตอรถึงเคร่ืองโทรศัพทที่ไมมีการใชเลขหมาย

โทรศัพทในการใหบริการ  และการใหบริการแบบใชเลขหมายโทรศพัทในการใหบริการ 

เพื่อใหการใหบริการเ สียงผ านการใหบริการอินเทอร เน็ตมีมาตรฐานเปนที่ ยอมรับ   

และเหมาะสมกับลักษณะของการใหบริการ  และเพื่อใหสอดคลองกับพัฒนาการของเทคโนโลยี   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๑  (๖)  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี  และกํากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน   และกิจการโทรคมนาคม   พ .ศ .   ๒๕๔๓   อัน เปน

พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และ

มาตรา   ๖๔   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  จึงประกาศกําหนดมาตรฐาน

สําหรับการใหบริการเสียงผานการใหบริการอินเทอรเน็ต  (Voice  over  Internet  Protocol  หรือ  

Internet  Telephony)  ดังมีรายละเอียดตามภาคผนวกแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนบัแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
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ภาคผนวก 
 

มาตรฐานสําหรับการใหบริการเสียงผานการใหบริการอินเทอรเนต็ 
(Voice over Internet Protocol หรือ Internet Telephony) 

 

1. ขอบขาย 

  มาตรฐานนี้ ระบุขอกําหนดขั้นต่ําสําหรับการใหบริการเสียงผานการใหบริการอินเทอรเน็ต 

(Voice over Internet Protocol หรือ Internet Telephony) โดยไดพิจารณากําหนดตามลักษณะประเภทของ
การใหบริการ และคํานึงถึงปจจัยทางเทคนิคเปนสําคัญ ทั้งน้ี เพื่อสนับสนุนใหเกิดการแขงขันระหวาง

ผูประกอบการทั้งทางดานราคาคาใชบริการ และคุณภาพการใหบริการ 

  มาตรฐานนี้ ไมใชบังคับกับการใหบริการเสียงผานการใหบริการอินเทอรเน็ตที่ผานโครงขาย

ดาวเทียม (VoIP via satellite network) 
   

2. ประเภทของบริการเสียงผานการใหบรกิารอินเทอรเนต็ 

2.1 บริการประเภทที่ 1: บริการที่ติดตอสื่อสารระหวางผูใชอุปกรณ Internet Protocol (IP) 
ดวยกัน อาทิ การติดตอระหวางผูใชคอมพิวเตอรซึ่งเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยอาศัยโปรแกรมที่มีความเขากันได 

เปนตน 

2.2 บริการประเภทที่ 2:  บริการที่ติดตอสื่อสารจากผูใชอุปกรณ IP ไปยังเครื่องโทรศัพท 
อาทิ การติดตอจากผูใชคอมพิวเตอรซึ่งเชื่อมตออินเทอรเน็ตไปยังผูใชเครื่องโทรศัพทโดยอาศัยโปรแกรมเฉพาะ 

เปนตน 

2.3 บริการประเภทที่ 3:  บริการที่ติดตอสื่อสารระหวางเครื่องโทรศัพท โดยผานโครงขาย IP 
ซึ่งผูใชตนทางใชเลขหมายปกติ นอกเหนือจากเลขหมายในกลุม 06 

2.4 บริการประเภทที่ 4:  บริการที่ติดตอสื่อสารระหวางเครื่องโทรศัพท โดยผานโครงขาย IP 
ซึ่งผูใชตนทางใชเลขหมายในกลุม 06 
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3. ขอกําหนดสําหรับบริการแตละประเภท 

ประเภทของบริการ ขอกําหนดดาน 
คุณภาพการใหบริการ 

ขอกําหนดดาน 
เลขหมายโทรคมนาคม       

(ตนทาง) 

ขอกําหนดดานความสามารถ

ในการเรียกใชบริการฉุกเฉิน 

ประเภทที่ 1 ไมกําหนด ไมใชเลขหมาย ไมกําหนด 
ประเภทที่ 2 ใหเปนไปตามขอ 4 ไมใชเลขหมาย ไมกําหนด 

ประเภทที่ 3 ใหเปนไปตามขอ 4 
ใชเลขหมายในกลุมโทรศัพท

ประจําทีห่รือโทรศพัทเคลื่อนที่

ทั่วไป 
หมายเหตุ 1 

ประเภทที่ 4 ใหเปนไปตามขอ 4 ใชเลขหมายในกลุม 06 หมายเหตุ 2 

หมายเหตุ 1: กําหนดใหมคีวามสามารถในการเรียกใชบริการฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน (Emergency Call) 
 อาทิ เลขหมาย 191 198 199 ได  

หมายเหต ุ2: ไมไดกําหนดใหตองมคีวามสามารถในการเรียกใชบริการฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 (Emergency Call) อยางไรก็ตาม หากไมมีความสามารถดังกลาว ผูใหบริการมีหนาที่ตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา 

 
4. ขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับคุณภาพการใหบรกิาร 

พารามิเตอรแสดงคุณภาพการใหบริการ ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 
อัตราสวนคุณภาพการสงโดยรวม (R-value) ไมกําหนด > 50 > 80 > 70 
เวลาประวิงจากปลายถึงปลาย (end-to-end delay) ไมกําหนด < 400 ms < 100 ms < 150 ms 
อัตราสวนความลมเหลวของการเรียก (call failure rate) ไมกําหนด ≤ 0.15 ≤ 0.15 ≤ 0.15 

 

5. การคํานวณอัตราสวนคณุภาพการสงโดยรวม (R-value) 

 ใหเปนไปตามขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ITU-T Recommendation G.107: 
The E-model, a computational model for use in transmission planning ดังน้ี 

 AIIIRR effeds +−−−= −0  

 โดยที่  0R  = Basic signal-to-noise ratio 

   sI  = A combination of all impairments simultaneously 

   dI  = Impairment caused by delay 

   effeI −  = The packet-loss dependent Effective Equipment Impairment factor 

   A  = Advantage factor ซึ่งกาํหนดไวดังน้ี  

    Conventional (wirebound)    0=A  

     Mobility by cellular networks in a building  5=A  

     Mobility in a geographic area or moving in a vehicle  10=A  

     Access to hard-to-reach locations                          20=A  

    


