
รูปแบบรายงานค่าช้ีวัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจำาท่ี
(สำาหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต)

ผู้รับใบอนุญาต      บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด   (  มหาชน  )                                                 ใบอนุญาตเลขท่ี                                                           
ข้อมูลไตรมาสท่ี     1            ระหว่างเดือน      มกราคม                         ถึงเดือน             มีนาคม                  พ.ศ.     2564                                                                   

สว่นท่ี 1 ค่าช้ีวัดคุณภาพบริการท่ัวไป

ข้อ ค่าช้ีวัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย
ค่าคุณภาพบริการ

(ต่ำ��กว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�น/เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น) หมายเหตุ

1.1.1 ระยะเวล�ส่ำ�หรับก�รขอเริ�มเปิดใช้บริก�ร 
(Supply time for initial connection)

ไม่น�นกว่� 10 วันท่ำ�ก�ร
(ให้วัดเป็นร�ยเดือน)

เดือน ม.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน ก.พ.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน มี.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

1.1.2

ร้อยละของก�รติดตั้งบริก�รส่ำ�เร็จภ�ยในวันที�
ก่ำ�หนด (Percentage of service installation 
completed on or before the date 
confirmed) 

ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 90
(ให้วัดเป็นร�ยเดือน)

เดือน ม.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน ก.พ.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน มี.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

1.1.3
จ่ำ�นวนของคว�มผิดปกติที�ถูกร�ยง�น ต่อจ่ำ�นวนผู้
ใช้บริก�ร 100 ร�ย (Number of reported 
faults per 100 subscribers)

ไม่ม�กกว่� 5 คร้ัง
ต่อผู้ใช้บริก�ร 100 ร�ย
(ให้วัดเป็นร�ยเดือน)

เดือน ม.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน ก.พ.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน มี.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

1.1.4 ระยะเวล�ในก�รซ่อมแซม (Fault repair time) ไม่น�นกว่� 24 ชั�วโมง
(ให้วัดเป็นร�ยเดือน)

เดือน ม.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน ก.พ.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน มี.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

1.1.5 อัตร�ข้อร้องเรียนที�เกี�ยวกับข้อผิดพล�ดในก�ร
เรียกเก็บค่�บริก�ร (Billing inaccuracy)

ไม่ม�กกว่�ร้อยละ 0.3
(ให้วัดเป็นร�ยเดือน)

เดือน ม.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน ก.พ.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน มี.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

1.1.6

ระยะเวล�ที�ต้องรอในก�รขอใช้บริก�รดูแลลูกค้�
จ�กศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ (Response time for 
accessing customer-service call center)

ไม่น�นกว่� 60 วิน�ที
(ให้วัดเป็นร�ยเดือน)

เดือน ม.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน ก.พ.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน มี.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น



รูปแบบรายงานค่าช้ีวัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจำาท่ี
(สำาหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต)

ข้อ ค่าช้ีวัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย
ค่าคุณภาพบริการ

(ต่ำ��กว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�น/เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น) หมายเหตุ

1.1.7
คว�มพร้อมในก�รใช้ง�นของ
เครื�องโทรศัพท์ส�ธ�รณะ (Payphone
Service Availability)

- ไม่ต่ำ��กว่�ร้อยละ 90
ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล (ให้วัดเป็นร�ย
เดือน)

เดือน ม.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน ก.พ.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน มี.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

- ไม่ต่ำ��กว่�ร้อยละ 85
ในเขตต่�งจังหวัด (ให้วัดเป็น
ร�ยเดือน)

เดือน ม.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน ก.พ.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน มี.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

สว่นท่ี 2 ค่าช้ีวัดคุณภาพบริการประเภทเสียง

ข้อ ค่าช้ีวัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย
ค่าคุณภาพบริการ

(ต่ำ��กว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�น/เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น) หมายเหตุ

1.2.1
อัตร�ส่วนก�รเรียกส่ำ�เร็จ (Successful call 
ratio) กรณีที�เป็นก�รโทรศัพท์ภ�ยในโครงข่�ย
ของผู้ประกอบก�รเดียวกัน

- ไม่ต่ำ��กว่�ร้อยละ 90
วัดเฉลี�ยตลอด 24 ชั�วโมง 
(ทุกช่วงเวล�)
เฉลี�ยทุก 3 เดือน
ร�ยง�นส่งส่ำ�นักง�น กสทช.
ทุกไตรม�ส

เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น

1.2.2
อัตร�ส่วนก�รเรียกส่ำ�เร็จ (Successful call 
ratio) กรณีที�เป็นก�รโทรข้�มโครงข่�ยต่�งผู้
ประกอบก�ร

- ไม่ต่ำ��กว่�ร้อยละ 85
วัดเฉลี�ยตลอด 24 ชั�วโมง 
(ทุกช่วงเวล�)
เฉลี�ยทุก 3 เดือน
ร�ยง�นส่งส่ำ�นักง�น กสทช.
ทุกไตรม�ส

เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น



รูปแบบรายงานค่าช้ีวัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจำาท่ี
(สำาหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต)

สว่นท่ี 3 ค่าช้ีวัดคุณภาพบริการประเภทข้อมูล

ข้อ ค่าช้ีวัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย
ค่าคุณภาพบริการ

(ต่ำ��กว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�น/เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น) หมายเหตุ

1.3.1

ร้อยละของเวล�รวมที�อุปกรณ์กระจ�ยสัญญ�ณ
ปล�ยท�งไม่ส�ม�รถให้บริก�รได้ใน 1 เดือน 
(network unavailability : cumulative Last 
Mile Node outage time in a month ratio)

- ไม่ม�กกว่�ร้อยละ 1
(ให้วัดเป็นร�ยเดือน)

เดือน ม.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน ก.พ.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

เดือน มี.ค.
เป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�น

1.3.2 ค�่ Round Trip Time (RTT)
- ใช้เป็นค่�ช้ีวัดอ้�งอิงในก�รตรวจสอบคุณภ�พก�รให้บริก�รเป็นร�ยกรณี หรือกรณีแก้ไขปญัห�เรื�องร้องเรียน 
- ไม่ต้องจัดส่งร�ยง�นผลก�รวัด (ร�ยไตรม�ส) ให้ส่ำ�นักง�น กสทช.1.3.3 คว�มเร็วเฉลี�ยในก�รส่งข้อมูลแบบ FTP 

(Average speed of FTP transfers) 




