
รูปแบบรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(ส าหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต) 

ผู้รับใบอนุญาต   บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด    ใบอนุญาตเลขท่ี       3ก/50/002      
ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน       มกราคม   ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ.      2563       

ส่วนที่ 1 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคุณภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน/เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก) 

หมายเหตุ 

2.1.1 
ระยะเวลำส่ำหรับกำรขอเริ มเปดิใช้บริกำร 
(Service activation time) 

ส่ำหรับระบบ Pre-paid 
ไม่เกิน 3 ชั วโมง ส่ำหรับร้อยละ 
90 ของกำรขอเริ มเปิดใช้บริกำร 
(ให้วัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ม.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน ก.พ. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน มี.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

 

ส่ำหรับระบบ Post-paid 
ไม่เกิน 5 ชั วโมงท่ำกำร ส่ำหรับร้อย
ละ 90 ของกำรขอเริ มเปิดใช้บริกำร 
(ให้วัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ม.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน ก.พ. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน มี.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

 

2.1.2 
อัตรำข้อร้องเรยีนที เกี ยวกับข้อผิดพลำดใน
กำรเรยีกเก็บค่ำบริกำร (Billing 
inaccuracy) 

ไม่มำกกว่ำร้อยละ 0.3 
(ให้วัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ม.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน ก.พ. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน มี.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

- กำรประเมินว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ระดับดีมำกต้องมีคุณภำพบริกำรรำยเดือน
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับดีมำกใน
ทุกเดือนของไตรมำสนั้นๆ 

- เกณฑ์มำตรฐำนระดับดีมำกน้อยกว่ำร้อย
ละ 0.003 

2.1.3 

ระยะเวลำที ต้องรอในกำรขอใช้บริกำร
ดูแลลูกค้ำจำกศูนยต์อบรับโทรศัพท์ 
(Response time for accessing 
customer-service call center) 

ไม่นำนกว่ำ 60 วินำที 
(ให้วัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ม.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน ก.พ. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน มี.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

- กำรประเมินว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ระดับดีมำกต้องมีคุณภำพบริกำรรำยเดือน
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับดีมำกใน
ทุกเดือนของไตรมำสนั้นๆ 



รูปแบบรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(ส าหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต) 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคุณภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน/เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก) 

หมายเหตุ 

- เกณฑ์มำตรฐำนระดับดีมำกน้อยกว่ำ 18 
วินำที 

2.1.4 

จ่ำนวนครั้งที หน่วยรับ-ส่งสัญญำณวิทยุ
ย่อย (Cell) ภำยในสถำนีฐำน ไม่สำมำรถ
ให้บริกำรได้ ติดต่อกันเกิน 4 ชั วโมงใน 1 
เดือนต่อจ่ำนวน Cell ทั้งหมดในทุกสถำนี
ฐำน (network unavailability : 
number of cell outages 
continuously over 4 hours in a 
month) 

ไม่มำกกว่ำร้อยละ 15 
(ให้วัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ม.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน ก.พ. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน มี.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

 

2.1.5 

ร้อยละของจ่ำนวนหน่วยรับ-ส่ง สญัญำณ
วิทยุย่อย (Cell) ภำยในสถำนีฐำนที หยุด
ท่ำงำนสะสมเกินกว่ำ 24 ชั วโมงภำยใน 1
เดือน (network unavailability : 
number of cell outages 
continuously over 24 hours in a 
month) 

ไม่มำกกว่ำร้อยละ 3 
(ใหว้ัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ม.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน ก.พ. 
  เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน มี.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

 

2.1.6 

ร้อยละของเวลำรวมที ทุกหน่วยรับ-ส่ง 
สัญญำณวิทยุย่อย (Cell) ภำยในสถำนี
ฐำนไมส่ำมำรถให้บริกำรได้ใน 1 เดือน
ของเวลำที ต้องให้บริกำรทั้งหมด  
(network unavailability : cumulative 

ไม่มำกกว่ำร้อยละ 1 
(ให้วัดเป็นรำยเดือน) 

เดือน ม.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน ก.พ. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

เดือน มี.ค. 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

 



รูปแบบรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(ส าหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต) 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคุณภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน/เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก) 

หมายเหตุ 

cell outage time in a month) 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคุณภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน/
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก) 

หมายเหตุ 

2.2.1 

อัตรำส่วนกำรเรียกส่ำเร็จ (Successful call ratio) 
กรณีที เป็นกำรโทรศัพท์ภำยในโครงข่ำยของ
ผู้ประกอบกำรเดยีวกัน 
 
* หมำยเหตุ วัดใน 2 ช่วงเวลำ 

1. ช่วงเวลำ 10.00 – 13.00 น.  
เฉลี ยทุก 3 เดือน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
- กำรประเมินว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำนระดับดีมำกต้องมี
คุณภำพบริกำรรำยเดือนเป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับดีมำก
ในทุกเดือนของไตรมำสนั้นๆ 

- เกณฑ์มำตรฐำนระดับดีมำก
มำกกว่ำร้อยละ 99.68 

2. ช่วงเวลำ 16.00-19.00 น. 
เฉลี ยทุก 3 เดือน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

2.2.2 
อัตรำส่วนกำรเรียกส่ำเร็จ (Successful call ratio) 
กรณีที เป็นกำรโทรข้ำมโครงข่ำยตำ่งผู้ประกอบกำร 

 

1. ช่วงเวลำ 10.00-13.00 น. 
เฉลี ยทุก 3 เดือน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

 
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

- กำรประเมินว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนระดับดีมำกต้องมี
คุณภำพบริกำรรำยเดือนเป็นไป



รูปแบบรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(ส าหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต) 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคุณภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน/
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก) 

หมายเหตุ 

* หมำยเหตุ วัดใน 2 ช่วงเวลำ 
2. ช่วงเวลำ 16.00-19.00 น. 
เฉลี ยทุก 3 เดือน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับดีมำก
ในทุกเดือนของไตรมำสนั้นๆ 

- เกณฑ์มำตรฐำนระดับดีมำก
มำกกว่ำร้อยละ 97.54 

2.2.3 
อัตรำส่วนของกรณีที สำยหลดุ (Drop Call Rate) 
 
* หมำยเหตุ วัดใน 2 ช่วงเวลำ  

1. ช่วงเวลำ 10.00-13.00 น. 
เฉลี ยทุก 3 เดือน 
ไม่มำกกว่ำร้อยละ 2 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

- กำรประเมินว่ำเป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนระดับดีมำกต้อง
มีคุณภำพบริกำรรำยเดือน
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ระดับดีมำกในทุกเดือนของไตร
มำสนั้นๆ 

- เกณฑ์มำตรฐำนระดับดีมำก
น้อยกว่ำร้อยละ 0.18 

2. ช่วงเวลำ 16.00-19.00 น. 
เฉลี ยทุก 3 เดือน 
ไม่มำกกว่ำร้อยละ 2 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ภูมิภาค ค่าเป้าหมาย 
ค่าคุณภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน/เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน) 

หมายเหตุ 

 
2.2.4 

คุณภำพของเสยีง  
(Mean Opinion Score (MOS)) 

 

ภำคเหนือ 
จังหวดั.....เชียงใหม่, พิษณโุลก..... 

โทรเข้ำ กรุงเทพฯ 

ร้อยละ 90 ของข้อมูลที วัดได ้
ต้องไม่ต ่ำกว่ำคำ่ 2.5 
(เฉลี ยทุก 3 เดือน) 

 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

ภำคใต ้
จังหวัด....สรุำษฎร์ธำนี , สงขลำ

...... โทรเข้ำ กรุงเทพฯ 
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน  



รูปแบบรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(ส าหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต) 

ภำคกลำง 
จังหวัด.....สระบรุี, สมุทรสำคร 
อยุธยำ..... โทรเข้ำ กรุงเทพฯ 

ระดับคะแนน 
MOS 

คุณภาพ 

5 
Excellent ยอด
เยี ยม 

4 Good ด ี

3 Fair พอใช้ 

2 Poor ไมด่ ี

1 Bad แย่ 
 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

ภำคตะวันออก 
จังหวัด.....ชลบรุี..ระยอง..... โทร

เข้ำ กรุงเทพฯ 
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
จังหวัด....ขอนแก่น...... โทรเข้ำ 

กรุงเทพฯ 
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

 



รูปแบบรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(ส าหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต) 

ส่วนที่ 3 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทข้อมูล 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคุณภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน) 
หมายเหตุ 

2.3.1 ค่ำ Round Trip Time (RTT) 

ส่ำหรับ 3G 
ร้อยละ 80 ไมเ่กิน 500 ms 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 

ส่ำหรับ 4G ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ไมเ่กิน 150 ms 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 

2.3.2 
อัตรำส่วนจำ่นวนครั้งที ใช้ FTP ได้ส่ำเรจ็ (FTP 
success ratio) 

กรณี Download  ส่ำหรับ 3G  
ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 80 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 

กรณี Download  ส่ำหรับ 4G ขึ้นไป 
ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 80 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 

กรณี Upload ส่ำหรับ 3G  
ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 70 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 

กรณี Upload ส่ำหรับ 4G ขึ้นไป 
ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 70 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 

2.3.3 
อัตรำส่วนของกำรรับส่งข้อมลูแบบ FTP ส่ำเร็จตำม
ควำมเร็วเฉลี ยในกำรส่งข้อมูลที ก่ำหนด (FTP 
success ratio subjected to specified criteria) 

กรณี Download ส่ำหรับ 3G 
ร้อยละ 75 ไมต่ ่ำกว่ำ 750 kbps เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 

กรณี Download ส่ำหรับ 4G ขึ้นไป 
ร้อยละ 75 ไมต่ ่ำกว่ำ 2.5 Mbps เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 

กรณี Upload ส่ำหรับ 3G 
ร้อยละ 75 ไมต่ ่ำกว่ำ 300 kbps เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 

กรณี Upload ส่ำหรับ 4G ขึ้นไป 
ร้อยละ 75 ไมต่ ่ำกว่ำ 500 kbps เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 

2.3.4 อัตรำส่วนจำ่นวนครั้งที  HTTP โหลดได้สำ่เร็จ ส่ำหรับ 3G เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน  



รูปแบบรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(ส าหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต) 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าคุณภาพบริการ 

(ต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน/เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน) 
หมายเหตุ 

(HTTP success ratio) ร้อยละ 90 ไมเ่กิน 3 นำท ี

ส่ำหรับ 4G ขึ้นไป 
ร้อยละ 90 ไมเ่กิน 1 นำท ี

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 



 

 
 

 เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรระดับดีมำกส่ำหรับใช้เผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญำต
ส่ำหรับบริกำรโทรคมนำคมผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมเคลื อนที  (ค่ำชี้วัดคุณภำพบริกำรประเภทเสียง) 

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก 

2.1.2 อัตรำข้อร้องเรียนที เกี ยวกับข้อผิดพลำดในกำรเรียกเก็บค่ำบริกำร  น้อยกว่ำร้อยละ 0.003  

2.1.3 ระยะเวลำที ต้องรอในกำรขอใช้บริกำรดูแลลูกค้ำจำกศูนย์ตอบรับโทรศัพท์  น้อยกว่ำ 18 วินำที  

2.2.1 อัตรำส่วนกำรเรียกส่ำเร็จภำยในโครงข่ำยเดียวกัน  มำกกว่ำร้อยละ 99.68  

2.2.2 อัตรำส่วนกำรเรียกส่ำเร็จข้ำมโครงข่ำยต่ำงผู้ประกอบกำร  มำกกว่ำร้อยละ 97.54 

2.2.3 อัตรำส่วนของกรณีที สำยหลุด  น้อยกว่ำร้อยละ 0.18  

หมายเหตุ 

ค่ำชี้วัดคุณภำพบริกำรข้อ 2.2.1 – 2.2.3 ที จะได้รับกำรประเมินว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับดีมำกต้องมี
คุณภำพบริกำรรำยเดือนเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับดีมำกในทุกเดือนของไตรมำสนั้นๆ  

 

 


