
 

รายงานคณุภาพการใหบ้รกิารโทรคมนาคมประเภทขอ้มลู 

ประเภทบรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่(ส าหรับเผยแพรผ่า่นทางเว็บไซต)์ 

     บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน)            

     ขอ้มลูไตรมาสที ่1  ระหวา่งเดอืนมกราคม ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561 

 

ขอ้ พารามเิตอรค์ณุภาพการใหบ้รกิาร คา่เป้าหมาย คา่คณุภาพบบรกิาร 

(ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน/เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน/

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานระดับดมีาก) 

หมายเหต ุ

1 ระยะเวลาส าหรับการขอเริม่เปิดใชบ้รกิารเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต 

(Supply time for internet access)  

1)   ส าหรับระบบ Pre-paid 

     ไมเ่กนิ 3 ชัว่โมง ส าหรับรอ้ยละ 90 ของการขอเริม่เปิดใชบ้รกิารเขา้ถงึ

อนิเทอรเ์น็ตในแตล่ะไตรมาส 

2)  ส าหรับระบบ Post-paid 

     ไมเ่กนิ 5 ชัว่โมงท าการ ส าหรับรอ้ยละ 90 ของการขอเริม่เปิดใชบ้รกิารเขา้ถงึ

อนิเทอรเ์น็ตในแตล่ะไตรมาส  

  

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

 

2 ระยะเวลาทีต่อ้งรอส าหรับการโทรตดิตอ่สอบถามดา้นบรกิาร/การคดิ 

คา่ใชบ้รกิาร/การขอรับค าปรกึษาจากเจา้หนา้ที ่(Response time for 

service/ billing/ admin enquiries)  

 

ไมเ่กนิกวา่ 60 วนิาท ี เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

3 รอ้ยละการรอ้งเรยีนเกีย่วกับความถกูตอ้งของการคดิคา่ใชบ้รกิาร   

(Percentage of bill correctness complaints)  

1)  ส าหรับระบบ Pre-paid  

     รวมกับจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีร่อ้งเรยีนเกีย่วกบัคา่ใชบ้รกิารโทรคมนาคมประเภท   

     เสยีงแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบ Pre-paid โดยเฉลีย่ใน  

     เดอืนนัน้ 

2)  ส าหรับระบบ Post-paid  

     รวมกับจ านวนใบแจง้หนี้ทีถ่กูรอ้งเรยีนในบรกิารโทรคมนาคมประเภทเสยีงแลว้  

    ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของใบแจง้หนีท้ัง้หมดทีอ่อกในเดอืนนัน้ 

 

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

 

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ พารามเิตอรค์ณุภาพการใหบ้รกิาร คา่เป้าหมาย คา่คณุภาพบบรกิาร 

(ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน/เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน/

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานระดับดมีาก) 

หมายเหต ุ

4 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการแกปั้ญหาเรือ่งรอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิาร  

(Resolution time for customer complaints)  

ไมเ่กนิ 30 วัน เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

 

5 รอ้ยละของระยะเวลาทีไ่มส่ามารถใหบ้รกิารผ่านคลืน่ความถีว่ทิย ุ 

(Radio Network Unavailability) 

ใหร้ายงานคา่ทกุไตรมาส โดยไมม่กีารก าหนดเป้าหมายขัน้ต ่า 0.12 % 

 

 

6 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการสง่ SMS จากฝ่ังสง่ไปยังฝ่ังรับ  (SMS end-to-end 

delivery time) 

ไมเ่กนิ 90 วนิาท ีส าหรับรอ้ยละ 80 ของ SMS ทีฝ่ั่งรับไดรั้บส าเร็จภายใน 

Timeout ที ่175 วนิาท ี

 
 

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

7 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการสง่ MMS จากฝ่ังสง่ไปยงัฝ่ังรับ (MMS end-to-end 

delivery time) 

 

ภายใน 5 นาท ีส าหรับรอ้ยละ 70 ของ MMS ทีฝ่ั่งรับไดรั้บส าเร็จภายใน Timeout 

ที ่13 นาท ี 

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

     8 อัตราสว่นจ านวนครัง้ทีส่ามารถเขา้ถงึบรกิารสตรมีมิง่ (Streaming 

service accessibility) 

 

ไมม่กีารก าหนดคา่ขัน้ต ่า 100%  

9 อัตราสว่นจ านวนครัง้การแสดงวดีทีัศนแ์บบสตรมีมิง่ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

(Streaming reproduction success ratio) 

ไมม่กีารก าหนดคา่ขัน้ต ่า 100%  



 

 

รายงานคณุภาพการใหบ้รกิารโทรคมนาคมประเภทเสยีง 

ประเภทบรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่(ส าหรับเผยแพรผ่า่นทางเว็บไซต)์ 

บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

ขอ้มลูไตรมาสที ่1  ระหวา่งเดอืนมกราคม ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561 

 

ล าดับ คา่ชีวั้ดคณุภาพบรกิาร คา่เป้าหมาย คา่คณุภาพบบรกิาร 

(ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน/เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน/

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานระดับดมีาก) 

หมายเหต ุ

3.1 

 

 

 

อัตราสว่นการเรยีกส าเร็จ (Successful call ratio)                              

กรณีทีเ่ป็นการโทรศัพทภ์ายในโครงขา่ยของผูป้ระกอบการเดยีวกัน  

* หมายเหต ุวัดใน 2 ชว่งเวลา 

1. ชว่งเวลา 10.00 – 13.00 น.  

เฉลีย่ทกุ 3 เดอืน 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

 

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

      

 

2. ชว่งเวลา 16.00 – 19.00 น.  

เฉลีย่ทกุ 3 เดอืน 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

 

                  เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน               

3.2 

 

 

 

 

อัตราสว่นการเรยีกส าเร็จ (Successful call ratio)                               

กรณีทีเ่ป็นการโทรขา้มโครงขา่ยตา่งผูป้ระกอบการ 

* หมายเหต ุวัดใน 2 ชว่งเวลา 

1. ชว่งเวลา 10.00 – 13.00 น.  

เฉลีย่ทกุ 3 เดอืน 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

 

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

 

2. ชว่งเวลา 16.00 – 19.00 น.  

เฉลีย่ทกุ 3 เดอืน 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

 

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

3.3 อัตราสว่นของกรณีทีส่ายหลดุ (Drop Call Rate) ไมม่ากกวา่รอ้ยละ 2 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

3.4 อัตราขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกับขอ้ผดิพลาดในการเรยีกเก็บคา่บรกิาร        

(Billing inaccuracy) 

ไมม่ากกวา่รอ้ยละ 0.3 ตอ่เดอืน เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  



 

ล าดับ คา่ชีวั้ดคณุภาพบรกิาร คา่เป้าหมาย คา่คณุภาพบบรกิาร 

(ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน/เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน/

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานระดับดมีาก) 

 

หมายเหต ุ

    3.5 ระยะเวลาทีต่อ้งรอในการขอใชบ้รกิารดแูลลกูคา้จากศนูยต์อบรับโทรศัพท ์

(Response time for accessing customer-service call center) 

 

ไมน่านกวา่ 60 นาท ี เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

 

ล าดับ คา่ชีวั้ดคณุภาพบรกิาร คา่เป้าหมาย ผลการวัด คา่คณุภาพบบรกิาร 

(เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน/ 

ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 

หมายเหต ุ

ม.ค. 

2561 

ก.พ. 

2561 

ม.ีค. 

2561 

   3.6 

 
รอ้ยละของจ านวนครัง้ทีส่ถานีฐาน (Base Station) ไมส่ามารถ 

 
ใหบ้รกิารได ้ตดิตอ่กนัเกนิ 4 ชัว่โมงใน 1 เดอืนของสถานีฐาน 
 

ทัง้หมด (network unavailability) 

      ไมม่ากกวา่รอ้ยละ 15 4.83% 5.07% 6.70% เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

3.7 

 
รอ้ยละของจ านวนสถานีฐาน (Base Station) ทีห่ยดุท างานสะสม 

 
เกนิกวา่ 24 ชัว่โมงภายใน 1 เดอืน (Worst case BTS outage in a  
 

month) 

ไมม่ากกวา่รอ้ยละ 3 0.36% 0.26% 0.34% เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

3.8 

 
รอ้ยละของเวลารวมทีท่กุสถานีฐาน (Base Station) ไมส่ามารถ 

 
ใหบ้รกิารไดใ้น 1 เดอืนของเวลาทีต่อ้งใหบ้รกิารทัง้หมด  
 

(Cumulative outage time in a month) 

ไมม่ากกวา่รอ้ยละ 1 0.11% 0.15% 0.14% เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอ้ คา่ชีวั้ดคณุภาพบรกิาร ภมูภิาค คา่เป้าหมาย คา่คณุภาพบบรกิาร 

(ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน/เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน) 

หมายเหต ุ

3.9 

 

 

 

 

 

คณุภาพของเสยีง                  

(Mean Opinion Score (MOS)) 

 

 

 

 

"ภาคเหนือ 

จังหวัด.......... โทรเขา้ กรงุเทพฯ" 

 

รอ้ยละ 90 ของขอ้มลูทีวั่ดได ้

ตอ้งไมต่ ่ากวา่คา่ 2.5  

 

 

ระดับคะแนน MOS คณุภาพ 

5 Excellent ยอดเยีย่ม 

4 Good ด ี

3 Fair พอใช ้

2 Poor ไมด่ ี

1 Bad แย ่ 

5  

"ภาคใต ้

จังหวัด.......... โทรเขา้ กรงุเทพฯ" 

 

5  

"ภาคตะวันออก 

จังหวัด.......... โทรเขา้ กรงุเทพฯ" 

 

5  

"ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด.......... โทรเขา้ กรงุเทพฯ" 

 

5  

 

 

 

 

 


