รูปแบบรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให!บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่
(สําหรับเผยแพรผานทางเว็บไซต.ของผู!รับใบอนุญาต)
ผู!รับใบอนุญาต
ข!อมูลไตรมาสที่

4

บมจ. กสท โทรคมนาคม
ระหวางเดือน
ตุลาคม

ถึงเดือน

ใบอนุญาตเลขที่
ธันวาคม
พ.ศ.

3ก/48/002
2563

สวนที่ 1 คาชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป
ข!อ

คาชี้วัดคุณภาพบริการ

คาเปAาหมาย

สําหรับระบบ Pre-paid
ไมเกิน 3 ชั่วโมง สําหรับร)อยละ
90 ของการขอเริ่มเป&ดใช)บริการ
ระยะเวลาสําหรับการขอเริ่มเป&ดใช)บริการ (ให)วัดเปนรายเดือน)
2.1.1
(Service activation time)
สําหรับระบบ Post-paid
ไมเกิน 5 ชั่วโมงทําการ สําหรับร)อย
ละ 90 ของการขอเริ่มเป&ดใช)บริการ
(ให)วัดเปนรายเดือน)
อัตราข)อร)องเรียนที่เกี่ยวกับข)อผิดพลาดใน
2.1.2 การเรียกเก็บคาบริการ (Billing
inaccuracy)
ระยะเวลาที่ต)องรอในการขอใช)บริการ
ดูแลลูกค)าจากศูนยตอบรับโทรศัพท
2.1.3
(Response time for accessing
customer-service call center)

คาคุณภาพบริการ
(ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน/เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน/เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานระดับดีมาก)
เดือน ต.ค.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน พ.ย.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน ธ.ค.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน ต.ค.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน พ.ย.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน ธ.ค.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

ไมมากกวาร)อยละ 0.3

เดือน ต.ค.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน พ.ย.
ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน ธ.ค.
ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน

ไมนานกวา 60 วินาที
(ให)วัดเปนรายเดือน)

เดือน ต.ค.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน พ.ย.
ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน ธ.ค.
ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน

หมายเหตุ

- การประเมินวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับดีมากต)องมีคุณภาพบริการรายเดือน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับดีมากใน
ทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ
- เกณฑมาตรฐานระดับดีมากน)อยกวาร)อย
ละ 0.003
- การประเมินวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับดีมากต)องมีคุณภาพบริการรายเดือน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับดีมากใน
ทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ

รูปแบบรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให!บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่
(สําหรับเผยแพรผานทางเว็บไซต.ของผู!รับใบอนุญาต)
ข!อ

คาชี้วัดคุณภาพบริการ

คาเปAาหมาย

คาคุณภาพบริการ
(ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน/เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน/เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานระดับดีมาก)

หมายเหตุ
- เกณฑมาตรฐานระดับดีมากน)อยกวา 18
วินาที

จํานวนครั้งที่หนวยรับ-สงสัญญาณวิทยุ
ยอย (Cell) ภายในสถานีฐาน ไมสามารถ
ให)บริการได) ติดตอกันเกิน 4 ชั่วโมงใน 1
เดือนตอจํานวน Cell ทั้งหมดในทุกสถานี
2.1.4
ฐาน (network unavailability :
number of cell outages
continuously over 4 hours in a
month)
ร)อยละของจํานวนหนวยรับ-สง สัญญาณ
วิทยุยอย (Cell) ภายในสถานีฐานที่หยุด
ทํางานสะสมเกินกวา 24 ชั่วโมงภายใน 1
2.1.5 เดือน (network unavailability :
number of cell outages
continuously over 24 hours in a
month)
ร)อยละของเวลารวมที่ทุกหนวยรับ-สง
สัญญาณวิทยุยอย (Cell) ภายในสถานี
2.1.6 ฐานไมสามารถให)บริการได)ใน 1 เดือน
ของเวลาที่ต)องให)บริการทั้งหมด
(network unavailability : cumulative

ไมมากกวาร)อยละ 15
(ให)วัดเปนรายเดือน)

เดือน ต.ค.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน พ.ย.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน ธ.ค.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

ไมมากกวาร)อยละ 3
(ให)วัดเปนรายเดือน)

เดือน ต.ค.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน พ.ย.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน ธ.ค.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

ไมมากกวาร)อยละ 1
(ให)วัดเปนรายเดือน)

เดือน ต.ค.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน พ.ย.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

เดือน ธ.ค.
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

รูปแบบรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให!บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่
(สําหรับเผยแพรผานทางเว็บไซต.ของผู!รับใบอนุญาต)
ข!อ

คาชี้วัดคุณภาพบริการ

คาคุณภาพบริการ
(ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน/เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน/เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานระดับดีมาก)

คาเปAาหมาย

หมายเหตุ

cell outage time in a month)

สวนที่ 2 คาชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง
ข!อ

คาชี้วัดคุณภาพบริการ

อัตราสวนการเรียกสําเร็จ (Successful call ratio)
กรณีที่เปนการโทรศัพทภายในโครงขายของ
2.2.1 ผู)ประกอบการเดียวกัน
* หมายเหตุ วัดใน 2 ชวงเวลา
อัตราสวนการเรียกสําเร็จ (Successful call ratio)
2.2.2 กรณีที่เปนการโทรข)ามโครงขายตางผู)ประกอบการ

คาเปAาหมาย
1. ชวงเวลา 10.00 – 13.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือน
ไมน)อยกวาร)อยละ 90
2. ชวงเวลา 16.00-19.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือน
ไมน)อยกวาร)อยละ 90
1. ชวงเวลา 10.00-13.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือน
ไมน)อยกวาร)อยละ 90

คาคุณภาพบริการ
(ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน/เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน/
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับดีมาก)
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หมายเหตุ
- การประเมินวาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานระดับดีมากต)องมี
คุณภาพบริการรายเดือนเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานระดับดีมาก
ในทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ
- เกณฑมาตรฐานระดับดีมาก
มากกวาร)อยละ 99.68
- การประเมินวาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานระดับดีมากต)องมี
คุณภาพบริการรายเดือนเปนไป

รูปแบบรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให!บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่
(สําหรับเผยแพรผานทางเว็บไซต.ของผู!รับใบอนุญาต)
ข!อ

คาชี้วัดคุณภาพบริการ

คาเปAาหมาย

* หมายเหตุ วัดใน 2 ชวงเวลา

2. ชวงเวลา 16.00-19.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือน
ไมน)อยกวาร)อยละ 90

อัตราสวนของกรณีที่สายหลุด (Drop Call Rate)
2.2.3
* หมายเหตุ วัดใน 2 ชวงเวลา

ข!อ

2.2.4

คาชี้วัดคุณภาพบริการ

คุณภาพของเสียง
(Mean Opinion Score (MOS))

คาคุณภาพบริการ
(ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน/เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน/
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับดีมาก)
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

1. ชวงเวลา 10.00-13.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือน
ไมมากกวาร)อยละ 2

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับดีมาก

2. ชวงเวลา 16.00-19.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือน
ไมมากกวาร)อยละ 2

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับดีมาก

หมายเหตุ
ตามเกณฑมาตรฐานระดับดีมาก
ในทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ
- เกณฑมาตรฐานระดับดีมาก
มากกวาร)อยละ 97.54
- การประเมินวาเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานระดับดีมากต)อง
มีคุณภาพบริการรายเดือน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับดีมากในทุกเดือนของไตร
มาสนั้นๆ
- เกณฑมาตรฐานระดับดีมาก
น)อยกวาร)อยละ 0.18

ภูมิภาค

คาเปAาหมาย

คาคุณภาพบริการ
(ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน/เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน)

ภาคเหนือ
จังหวัดพิษณุโลก โทรเข)า กรุงเทพฯ

ร)อยละ 90 ของข)อมูลที่วัดได)
ต)องไมต่ํากวาคา 2.5
(เฉลี่ยทุก 3 เดือน)

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ภาคใต)
จังหวัดสุราษฏรธานี โทรเข)า กรุงเทพฯ

ระดับคะแนน

หมายเหตุ

รูปแบบรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให!บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่
(สําหรับเผยแพรผานทางเว็บไซต.ของผู!รับใบอนุญาต)
ภาคกลาง
จังหวัดชลบุรี โทรเข)า กรุงเทพฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา โทรเข)า กรุงเทพฯ

MOS
5
4
3
2
1

Excellent ยอดเยี่ยม
Good ดี
Fair พอใช)
Poor ไมดี
Bad แย

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

รูปแบบรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให!บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่
(สําหรับเผยแพรผานทางเว็บไซต.ของผู!รับใบอนุญาต)
สวนที่ 3 คาชี้วัดคุณภาพบริการประเภทข!อมูล
ข!อ

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

คาชี้วัดคุณภาพบริการ

คา Round Trip Time (RTT)

อัตราสวนจํานวนครั้งที่ใช) FTP ได)สําเร็จ (FTP
success ratio)

อัตราสวนของการรับสงข)อมูลแบบ FTP สําเร็จตาม
ความเร็วเฉลี่ยในการสงข)อมูลที่กําหนด (FTP
success ratio subjected to specified criteria)

อัตราสวนจํานวนครั้งที่ HTTP โหลดได)สาํ เร็จ

คาเปAาหมาย
สําหรับ 3G
ร)อยละ 80 ไมเกิน 500 ms
สําหรับ 4G ขึ้นไป
ร)อยละ 80 ไมเกิน 150 ms
กรณี Download สําหรับ 3G
ไมต่ํากวาร)อยละ 80
กรณี Download สําหรับ 4G ขึ้นไป
ไมต่ํากวาร)อยละ 80
กรณี Upload สําหรับ 3G
ไมต่ํากวาร)อยละ 70
กรณี Upload สําหรับ 4G ขึ้นไป
ไมต่ํากวาร)อยละ 70
กรณี Download สําหรับ 3G
ร)อยละ 75 ไมต่ํากวา 750 kbps
กรณี Download สําหรับ 4G ขึ้นไป
ร)อยละ 75 ไมต่ํากวา 2.5 Mbps
กรณี Upload สําหรับ 3G
ร)อยละ 75 ไมต่ํากวา 300 kbps
กรณี Upload สําหรับ 4G ขึ้นไป
ร)อยละ 75 ไมต่ํากวา 500 kbps
สําหรับ 3G

คาคุณภาพบริการ
(ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน/เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน)
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หมายเหตุ

รูปแบบรายงานคาชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให!บริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่
(สําหรับเผยแพรผานทางเว็บไซต.ของผู!รับใบอนุญาต)
ข!อ

คาชี้วัดคุณภาพบริการ
(HTTP success ratio)

คาเปAาหมาย

คาคุณภาพบริการ
(ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน/เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน)

ร)อยละ 90 ไมเกิน 3 นาที
สําหรับ 4G ขึ้นไป
ร)อยละ 90 ไมเกิน 1 นาที

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หมายเหตุ

เกณฑมาตรฐานคุณภาพการให) บริการระดับดี มากสําหรับใช) เผยแพรผานทางเว็บไซตของผู)รับใบอนุญาต
สําหรับบริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (คาชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง)
คาชี้วัดคุณภาพบริการ
2.1.2 อัตราข)อร)องเรียนที่เกี่ยวกับข)อผิดพลาดในการเรียกเก็บคาบริการ
2.1.3 ระยะเวลาที่ต)องรอในการขอใช)บริการดูแลลูกค)าจากศูนยตอบรับโทรศัพท
2.2.1 อัตราสวนการเรียกสําเร็จภายในโครงขายเดียวกัน
2.2.2 อัตราสวนการเรียกสําเร็จข)ามโครงขายตางผู)ประกอบการ
2.2.3 อัตราสวนของกรณีที่สายหลุด

เกณฑ.มาตรฐานระดับดีมาก
น)อยกวาร)อยละ 0.003
น)อยกวา 18 วินาที
มากกวาร)อยละ 99.68
มากกวาร)อยละ 97.54
น)อยกวาร)อยละ 0.18

หมายเหตุ
คาชี้วัดคุณภาพบริการข)อ 2.2.1 – 2.2.3 ที่จะได)รับการประเมินวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับดีมากต)องมี
คุณภาพบริการรายเดือนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับดีมากในทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ

