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ข.อมูลไตรมาสที ่ 4 ระหวCางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561     ถึงเดือน    ธันวาคม  พ.ศ.  2561  

ลำดับ คCาชี้วัดคุณภาพบริการ คCาเป_าหมาย 

ผลการวัด คCาคุณภาพบริการ 

(ต่ำกว'าเกณฑ,มาตรฐาน/เป3นไปตาม

เกณฑ,มาตรฐาน 
หมายเหต ุเดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

 

 เดือน 

ธ.ค. 

 

คCาเฉลี่ย 

3.1 

อัตราส'วนการเรียกสำเร็จ 

(Successful call ratio) กรณีที่เป3น

การโทรศัพท,ภายในโครงข'ายของ

ผูXประกอบการเดียวกัน 

 

* หมายเหตุ วัดใน 2 ช'วงเวลา 

1. ช'วงเวลา 10.00 – 13.00 

น. เฉลี่ยทุก 3 เดือน 

ไม'นXอยกว'ารXอยละ 90 

   

 ขXอมูลผลการวัดสามารถอXางอิงไดX

จากโครงข'ายของ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม ภายใตXคลื่นความถี่

ย'าน 850 MHz 
 

2. ช'วงเวลา 16.00-19.00 น.

เฉลี่ยทุก 3 เดือน 

ไม'นXอยกว'ารXอยละ 90 

   

 ขXอมูลผลการวัดสามารถอXางอิงไดX

จากโครงข'ายของ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม ภายใตXคลื่นความถี่

ย'าน 850 MHz 



2 

 

ลำดับ คCาชี้วัดคุณภาพบริการ คCาเป_าหมาย 

ผลการวัด คCาคุณภาพบริการ 

(ต่ำกว'าเกณฑ,มาตรฐาน/เป3นไปตาม

เกณฑ,มาตรฐาน 
หมายเหต ุเดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

 

 เดือน 

ธ.ค. 

 

คCาเฉลี่ย 

3.2 

อัตราส'วนการเรียกสำเร็จ 

(Successful call ratio) กรณีที่เป3น

การโทรขXามโครงข'ายต'าง

ผูXประกอบการ 

 

* หมายเหตุ วัดใน 2 ช'วงเวลา 

1. ช'วงเวลา 10.00-13.00 น. 

เฉลี่ยทุก 3 เดือน 

ไม'นXอยกว'ารXอยละ 90 

   

 ขXอมูลผลการวัดสามารถอXางอิงไดX

จากโครงข'ายของ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม ภายใตXคลื่นความถี่

ย'าน 850 MHz 
 

2. ช'วงเวลา 16.00-19.00 น.

เฉลี่ยทุก 3 เดือน 

ไม'นXอยกว'ารXอยละ 90 

   

 ขXอมูลผลการวัดสามารถอXางอิงไดX

จากโครงข'ายของ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม ภายใตXคลื่นความถี่

ย'าน 850 MHz 

3.3 อัตราส'วนของกรณีที่สายหลุด 

(Drop Call Rate)  
ไม'มากกว'ารXอยละ 2    

 ขXอมูลผลการวัดสามารถอXางอิงไดX

จากโครงข'ายของ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม ภายใตXคลื่นความถี่

ย'าน 850 MHz 

 

3.4 
อัตราขXอรXองเรียนที่เกี่ยวกับ

ขXอผิดพลาดในการเรียกเก็บ

ค'าบริการ 

ไม'มากกว'ารXอยละ 0.3 ต'อ

เดือน 
0 0 0 

0 
เป3นไปตามเกณฑ,มาตรฐาน  
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ลำดับ คCาชี้วัดคุณภาพบริการ คCาเป_าหมาย 

ผลการวัด คCาคุณภาพบริการ 

(ต่ำกว'าเกณฑ,มาตรฐาน/เป3นไปตาม

เกณฑ,มาตรฐาน 
หมายเหต ุเดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

 

 เดือน 

ธ.ค. 

 

คCาเฉลี่ย 

3.5 

ระยะเวลาที่ตXองรอในการขอใชX

บริการดูแลลูกคXาจากศูนย,ตอบรับ

โทรศัพท, (Response time for 

accessing customer-service 

call center) 

ไม'นานกว'า 60 วินาท ี
00.00.19 

วินาท ี

00.00.21 

วินาท ี

00.00.07 

วินาท ี

 

00.00.16 

วินาท ี

เป3นไปตามเกณฑ,มาตรฐาน 
 

3.6 

รXอยละของจำนวนครั้งที่สถานีฐาน 

(Base Station) ไม'สามารถ

ใหXบริการไดX ติดต'อกันเกิน 4 ชั่วโมง

ใน 1 เดือนของสถานีฐานทั้งหมด  

(network unavailability) 

ไม'มากกว'ารXอยละ 15    

 ขXอมูลผลการวัดสามารถอXางอิงไดX

จากโครงข'ายของ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม ภายใตXคลื่นความถี่

ย'าน 850 MHz 

 

3.7 

รXอยละของจำนวนสถานีฐาน (Base 

Station) ที่หยุดทำงานสะสมเกิน

กว'า 24 ชั่วโมงภายใน 1 

เดือน (Worst case BTS outage 

in a month 

ไม'มากกว'ารXอยละ 3    

 ขXอมูลผลการวัดสามารถอXางอิงไดX

จากโครงข'ายของ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม ภายใตXคลื่นความถี่

ย'าน 850 MHz 

 

3.8 รXอยละของเวลารวมที่ทุกสถานีฐาน 

(Base Station) ไม'สามารถ
ไม'มากกว'ารXอยละ 1     ขXอมูลผลการวัดสามารถอXางอิงไดX

จากโครงข'ายของ บมจ. กสท 
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ลำดับ คCาชี้วัดคุณภาพบริการ คCาเป_าหมาย 

ผลการวัด คCาคุณภาพบริการ 

(ต่ำกว'าเกณฑ,มาตรฐาน/เป3นไปตาม

เกณฑ,มาตรฐาน 
หมายเหต ุเดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

 

 เดือน 

ธ.ค. 

 

คCาเฉลี่ย 

ใหXบริการไดXใน 1 เดือนของเวลาที่

ตXองใหXบริการทั้งหมด (Cumulative 

outage time in a month) 

โทรคมนาคม ภายใตXคลื่นความถี่

ย'าน 850 MHz 
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ข.อ คCาชี้วัดคุณภาพบริการ ภูมิภาค คCาเป_าหมาย 

ผลการวัด คCาคุณภาพบริการ 

(ต่ำกว'าเกณฑ,มาตรฐาน/เป3นไป

ตามเกณฑ,มาตรฐาน) 

หมายเหต ุเดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เฉลี่ย 

3.9 

คุณภาพของเสียง  

(Mean Opinion 

Score (MOS)) 

 

ภาคเหนือ 

จังหวัด.......... โทรเขXา กรุงเทพฯ 

รXอยละ 90 ของขXอมูลที่

วัดไดX 

ตXองไม'ต่ำกว'าค'า 2.5  

(MoS Score) 

 

    ขXอมูลผลการวัดสามารถอXางอิงไดX

จากโครงข'ายของ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม ภายใตXคลื่นความถี่

ย'าน 850 MHz 

 

ภาคใตX 

จังหวัด.......... โทรเขXา กรุงเทพฯ 

    ขXอมูลผลการวัดสามารถอXางอิงไดX

จากโครงข'ายของ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม ภายใตXคลื่นความถี่

ย'าน 850 MHz 

 

ภาคกลาง 

จังหวัด.......... โทรเขXา กรุงเทพฯ 

    ขXอมูลผลการวัดสามารถอXางอิงไดX

จากโครงข'ายของ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม ภายใตXคลื่นความถี่

ย'าน 850 MHz 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด.......... โทรเขXา กรุงเทพฯ 

    ขXอมูลผลการวัดสามารถอXางอิงไดX

จากโครงข'ายของ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม ภายใตXคลื่นความถี่

ย'าน 850 MHz 

 



 

 


