
 

 
 

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)     ใบอนุญาตเลขท่ี       
ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน    ตุลาคม  ถึงเดือน      ธันวาคม     พ.ศ. 2564       

ส่วนที่ 1 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคุณภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน) 
หมายเหตุ 

1.1.1 
ระยะเวลำส่ำหรับกำรขอเริ มเปดิใช้บริกำร 
(Supply time for initial connection) 

ไม่นำนกว่ำ 10 วันท่ำกำร 
(ให้วัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ต.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน พ.ย. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน ธ.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 
 

1.1.2 

ร้อยละของกำรติดตั้งบริกำรส่ำเร็จภำยในวันที 
ก่ำหนด (Percentage of service installation 
completed on or before the date 
confirmed) 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
(ให้วัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ต.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน พ.ย. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน ธ.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 
 

1.1.3 
จ่ำนวนของควำมผิดปกติที ถูกรำยงำน ต่อจ่ำนวน
ผู้ใช้บริกำร 100 รำย (Number of reported 
faults per 100 subscribers) 

ไม่มำกกว่ำ 5 ครั้ง 
ต่อผู้ใช้บริกำร 100 รำย 
(ให้วัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ต.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน พ.ย. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน ธ.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 
 

1.1.4 ระยะเวลำในกำรซ่อมแซม (Fault repair time) 
ไม่นำนกว่ำ 24 ชั วโมง 
(ให้วัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ต.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน พ.ย. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน ธ.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 
 

1.1.5 
อัตรำข้อร้องเรยีนที เกี ยวกับข้อผิดพลำดในกำร
เรียกเก็บคำ่บริกำร (Billing inaccuracy) 

ไม่มำกกว่ำร้อยละ 0.3 
(ให้วัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ต.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน พ.ย. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน ธ.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 
 



 

 
 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคุณภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน) 
หมายเหตุ 

1.1.6 

ระยะเวลำที ต้องรอในกำรขอใช้บริกำรดูแลลูกค้ำ
จำกศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ (Response time for 
accessing customer-service call center) 
 

ไม่นำนกว่ำ 60 วินำที 
(ให้วัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ต.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน พ.ย. 
ไม่เป็นไปตำม

เกณฑ์มำตรฐำน 

เดือน ธ.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

 

 

 

 

1.1.7 
ควำมพร้อมในกำรใช้งำนของ 
เครื องโทรศัพท์สำธำรณะ (Payphone 
Service Availability) 

- ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 
ในเขตกรุงเทพฯ และ 
ปริมณฑล (ให้วัดเป็นรำย
เดือน) 

เดือน ต.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน พ.ย. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน ธ.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 
 

- ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 85 

ในเขตต่ำงจังหวัด (ให้วัดเป็น

รำยเดือน) 

เดือน ต.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน พ.ย. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน ธ.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 
 

ส่วนที่ 2 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคุณภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน) หมายเหตุ 

1.2.1 
อัตรำส่วนกำรเรียกส่ำเร็จ (Successful call 
ratio) กรณีที เป็นกำรโทรศัพท์ภำยในโครงข่ำย
ของผู้ประกอบกำรเดียวกัน 

- ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 
วัดเฉลี ยตลอด 24 ชั วโมง 
(ทุกช่วงเวลำ) 
เฉลี ยทุก 3 เดือน 
รำยงำนส่งสำ่นักงำน กสทช. 
ทุกไตรมำส 

 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 



 

 
 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคุณภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน) 
หมายเหตุ 

1.2.2 
อัตรำส่วนกำรเรียกส่ำเร็จ (Successful call 
ratio) กรณีที เป็นกำรโทรข้ำมโครงข่ำยต่ำง
ผู้ประกอบกำร 

- ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 85 
วัดเฉลี ยตลอด 24 ชั วโมง 
(ทุกช่วงเวลำ) 
เฉลี ยทุก 3 เดือน 
รำยงำนส่งสำ่นักงำน กสทช. 
ทุกไตรมำส 

 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 

  



 

 
 

ส่วนที่ 3 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทข้อมูล 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคุณภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน) หมายเหตุ 

1.3.1 

ร้อยละของเวลำรวมที อุปกรณ์กระจำยสญัญำณ
ปลำยทำงไม่สำมำรถให้บริกำรได้ใน 1 เดือน 
(network unavailability : cumulative Last 
Mile Node outage time in a month ratio) 

- ไม่มำกกว่ำร้อยละ 1 
(ให้วัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ต.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน พ.ย. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

เดือน ธ.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 
 

1.3.2 ค่ำ Round Trip Time (RTT) 
- ใช้เป็นค่ำช้ีวัดอ้ำงอิงในกำรตรวจสอบคุณภำพกำรให้บริกำรเป็นรำยกรณี หรือกรณีแก้ไขปญัหำเรื องร้องเรียน 

- ไม่ต้องจัดส่งรำยงำนผลกำรวดั (รำยไตรมำส) ให้ส่ำนักงำน กสทช. 1.3.3 
ควำมเร็วเฉลี ยในกำรส่งข้อมูลแบบ FTP 
(Average speed of FTP transfers) 

 


