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รายงานคณุภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง 
ประเภทบริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี (ส าหรบัเผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซตข์องผูร้บัใบอนุญาต) 

ผูร้บัใบอนุญาต บริษทั  เดอะ ไวทส์เปซ จ ากดั ใบอนุญาตเลขท่ี   1/58/017    

ข้อมูลไตรมาสท่ี   3    ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2560    

ล าดบั ค่าช้ีวดัคณุภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคณุภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน/
เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนระดบัดมีำก) 

หมายเหต ุ

3.1 

อตัรำสว่นกำรเรยีกส ำเรจ็ (Successful call 
ratio) กรณีทีเ่ป็นกำรโทรศพัทภ์ำยในโครงขำ่ย
ของผูป้ระกอบกำรเดยีวกนั 
* หมำยเหตุ วดัใน 2 ช่วงเวลำ 

1. ชว่งเวลำ 10.00 – 13.00 น. 
เฉลีย่ทุก 3 เดอืน 
ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 90 

ขอ้มลูผลกำรวดัสำมำรถอำ้งองิไดจ้ำกโครงขำ่ยของ 
บมจ. กสท โทรคมนำคม ภำยใตค้ลื่นควำมถีย่่ำน 850 
MHz 

 
2. ชว่งเวลำ 16.00-19.00 น.
เฉลีย่ทุก 3 เดอืน 
ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 90 

ขอ้มลูผลกำรวดัสำมำรถอำ้งองิไดจ้ำกโครงขำ่ยของ 
บมจ. กสท โทรคมนำคม ภำยใตค้ลื่นควำมถีย่่ำน 850 
MHz 

3.2 

อตัรำสว่นกำรเรยีกส ำเรจ็ (Successful call 
ratio) กรณีทีเ่ป็นกำรโทรขำ้มโครงขำ่ยต่ำง
ผูป้ระกอบกำร 
* หมำยเหตุ วดัใน 2 ช่วงเวลำ 

1. ชว่งเวลำ 10.00-13.00 น. 
เฉลีย่ทุก 3 เดอืน 
ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 90 

ขอ้มลูผลกำรวดัสำมำรถอำ้งองิไดจ้ำกโครงขำ่ยของ 
บมจ. กสท โทรคมนำคม ภำยใตค้ลื่นควำมถีย่่ำน 850 
MHz 

 
2. ชว่งเวลำ 16.00-19.00 น.
เฉลีย่ทุก 3 เดอืน 
ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 90 

ขอ้มลูผลกำรวดัสำมำรถอำ้งองิไดจ้ำกโครงขำ่ยของ 
บมจ. กสท โทรคมนำคม ภำยใตค้ลื่นควำมถีย่่ำน 850 
MHz 

3.3 
อตัรำสว่นของกรณีทีส่ำยหลุด (Drop Call 
Rate)  

ไม่มำกกว่ำรอ้ยละ 2 
ขอ้มลูผลกำรวดัสำมำรถอำ้งองิไดจ้ำกโครงขำ่ยของ 
บมจ. กสท โทรคมนำคม ภำยใตค้ลื่นควำมถีย่่ำน 850 
MHz 
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ล าดบั ค่าช้ีวดัคณุภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคณุภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน/
เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนระดบัดมีำก) 

หมายเหต ุ

3.4 
อตัรำขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกบัขอ้ผดิพลำดในกำร
เรยีกเกบ็ค่ำบรกิำร 

ไม่มำกกว่ำรอ้ยละ 0.3 ต่อเดอืน เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน  

3.5 

ระยะเวลำทีต่อ้งรอในกำรขอใชบ้รกิำรดแูล
ลกูคำ้จำกศนูยต์อบรบัโทรศพัท ์(Response 
time for accessing customer-service call 
center) 

ไม่นำนกว่ำ 60 วนิำท ี เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน  
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ล าดบั ค่าช้ีวดัคณุภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 

ผลการวดั ค่าคณุภาพบริการ 
(เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน/ต ่ำกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำน) 

หมายเหต ุเดือน
กรกฎาคม 

เดือน
สิงหาคม  

เดือน
กนัยายน  

3.6 

รอ้ยละของจ ำนวนครัง้ทีส่ถำนีฐำน (Base 
Station) ไม่สำมำรถใหบ้รกิำรได ้ตดิต่อกนั
เกนิ 4 ชัว่โมงใน 1 เดอืนของสถำนีฐำน
ทัง้หมด  (network unavailability) 

ไม่มำกกว่ำรอ้ยละ 
15 

   

ขอ้มลูผลกำรวดัสำมำรถ
อำ้งองิไดจ้ำกโครงขำ่ยของ 
บมจ. กสท โทรคมนำคม 
ภำยใตค้ลื่นควำมถีย่่ำน 
850 MHz 

แสดงผลกำรวดัเป็นตวัเลข 

3.7 

รอ้ยละของจ ำนวนสถำนีฐำน (Base 
Station) ทีห่ยุดท ำงำนสะสมเกนิกว่ำ 24 
ชัว่โมงภำยใน 1 เดอืน (Worst case BTS 
outage in a month 

ไม่มำกกว่ำรอ้ยละ 3    

ขอ้มลูผลกำรวดัสำมำรถ
อำ้งองิไดจ้ำกโครงขำ่ยของ 
บมจ. กสท โทรคมนำคม 
ภำยใตค้ลื่นควำมถีย่่ำน 
850 MHz 

แสดงผลกำรวดัเป็นตวัเลข 

3.8 

รอ้ยละของเวลำรวมทีทุ่กสถำนีฐำน (Base 
Station) ไม่สำมำรถใหบ้รกิำรไดใ้น 1 เดอืน
ของเวลำทีต่อ้งใหบ้รกิำรทัง้หมด 
(Cumulative outage time in a month) 

ไม่มำกกว่ำรอ้ยละ 1    

ขอ้มลูผลกำรวดัสำมำรถ
อำ้งองิไดจ้ำกโครงขำ่ยของ 
บมจ. กสท โทรคมนำคม 
ภำยใตค้ลื่นควำมถีย่่ำน 
850 MHz 

แสดงผลกำรวดัเป็นตวัเลข 
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ข้อ ค่าช้ีวดัคณุภาพบริการ ภมิูภาค ค่าเป้าหมาย 
ค่าคณุภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน/เป็นไป
ตำมเกณฑม์ำตรฐำน) 

หมายเหต ุ

3.9 

คุณภำพของเสยีง  
(Mean Opinion Score (MOS)) 

 

ภำคเหนือ 

จงัหวดั.......... โทรเขำ้ 

กรุงเทพฯ 
รอ้ยละ 90 ของขอ้มลูทีว่ดัได ้

ตอ้งไมต่ ่ำกว่ำค่ำ 2.5 

ระดบัคะแนน 
MOS 

คณุภาพ 

5 Excellent ยอดเยีย่ม 

4 Good ด ี

3 Fair พอใช ้

2 Poor ไม่ด ี

1 Bad แย่ 
 

ขอ้มลูผลกำรวดัสำมำรถอำ้งองิได้
จำกโครงขำ่ยของ บมจ. กสท 
โทรคมนำคม ภำยใตค้ลื่นควำมถี่
ย่ำน 850 MHz 

 

ภำคใต ้

จงัหวดั.......... โทรเขำ้ 
กรุงเทพฯ 

ขอ้มลูผลกำรวดัสำมำรถอำ้งองิได้
จำกโครงขำ่ยของ บมจ. กสท 
โทรคมนำคม ภำยใตค้ลื่นควำมถี่
ย่ำน 850 MHz 

 

ภำคกลำง 

จงัหวดั.......... โทรเขำ้ 
กรุงเทพฯ 

ขอ้มลูผลกำรวดัสำมำรถอำ้งองิได้
จำกโครงขำ่ยของ บมจ. กสท 
โทรคมนำคม ภำยใตค้ลื่นควำมถี่
ย่ำน 850 MHz 

 

ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

จงัหวดั.......... โทรเขำ้ 
กรุงเทพฯ 

ขอ้มลูผลกำรวดัสำมำรถอำ้งองิได้
จำกโครงขำ่ยของ บมจ. กสท 
โทรคมนำคม ภำยใตค้ลื่นควำมถี่
ย่ำน 850 MHz 

 

 


