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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล
สําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  เพื่อให้การกําหนดมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคล่ือนที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์ปัจจุบัน  และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  (๑๐)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ .ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสําหรับ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้ว 
ในประกาศนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“คุณภาพการให้บริการ”  หมายความว่า  สมรรถนะโดยรวมของการให้บริการ  ซึ่งเป็นตัวกําหนด

ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ   
ITU-T  E.800  (Totality  of  characteristics  of  a  telecommunications  service  that  bear  
on  its  ability  to  satisfy  stated  and  implied  needs  of  the  user  of  the  service) 

“บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่”  หมายความว่า   
การให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  รวมถึงบริการ  FTP,  HTTP,  SMS,  MMS,  และ  VDO  streaming  
ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 

“ผู้ รับ ใบอ นุญ าต”  หมายความว่า  ผู้ รับ ใบอ นุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคม   
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ .ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งให้บริการโทรคมนาคม 
ประเภทข้อมูลผา่นโครงข่ายโทรคมนาคมเคล่ือนที่  และให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือน   (Mobile  Virtual  Network  Operator)  และผู้ ได้ รับอนุญาตสัมปทาน   
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หรือสัญญาจาก  การส่ือสารแห่งประเทศไทย  ซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ด้วย 

“ผู้ ใช้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ ใช้บริการโทรคมนาคมปลายทางของผู้รับใบอนุญาต   
แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ซึ่งนําบริการโทรคมนาคม 
ที่ได้รับในฐานะผู้ใช้บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง 

ข้อ ๕ การให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่   
จะต้องมีค่าชี้วัดคุณภาพบริการผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือภัยพิบัติตามธรรมชาติ  หรือเหตุจําเป็นอย่างย่ิงอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้เกิดขึ้น  ทําให้การให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่  
ไม่สามารถให้บริการได้  ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานให้สํานักงาน  กสทช.  ทราบ  โดยให้รายงาน 
เป็นหนังสือพร้อมข้อมูลหรือรายละเอียดที่เก่ียวข้อง  รวมถึงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแห่งการนั้น  
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  และต้องรายงานแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข   
ผลการดําเนินการ  รวมถึงแผนแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต  ภายในสิบสี่วันนับแต่
เหตุการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

ข้อ ๗ ผู้ รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องให้บริการโทรคมนาคมตามมาตรฐานของคุณภาพ 
การให้บริการโทรคมนาคมตามท่ีกําหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้  โดยต้องดําเนินการวัดค่าชี้วัด
คุณภาพบริการตามแนวทางที่สํานักงาน  กสทช.  กําหนด  และให้ความร่วมมือกับสํานักงาน  กสทช.  
หากได้รับการร้องขอเพื่อที่จะตรวจสอบกระบวนการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการ  รวมท้ังให้ความร่วมมือกับ
สํานักงาน  กสทช.  เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบค่าชี้วัดคุณภาพบริการดังกล่าว  เพื่อให้คุณภาพของ 
การบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับมาตรฐานและคุณภาพ
การให้บริการโทรคมนาคม  เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเผยแพร่ผลการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการ   
ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตเป็นรายไตรมาส  ตามรูปแบบที่สํานักงาน  กสทช.  กําหนด  ทั้งนี้  
สํานักงาน  กสทช.  อาจกําหนดให้เผยแพร่เป็นระดับด้วยก็ได้  และส่งรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการ 
ให้สํานักงาน  กสทช.  ทราบภายในสามสิบวันหลังจากสิ้นไตรมาส  รวมถึงต้องจัดเก็บหลักฐานที่มา 
ของข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อยเก้าสิบวันหลังจากที่ผู้รับใบอนุญาตได้ส่งรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการ 
ให้สํานักงาน  กสทช.  โดยให้สํานักงาน  กสทช.  สามารถตรวจสอบได้เม่ือได้รับการร้องขอ 

ในกรณีที่การให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่   
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้  
ในระหว่างไตรมาสใดก็ตาม  ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องส่งรายงานเพิ่มเติมชี้แจงข้อมูลและแสดงสาเหตุ
ต่อกรณีดังกล่าว  รวมทั้งแผนแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม   
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้  ให้สํานักงาน  กสทช.  ทราบภายใน
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สามสิบวันหลังจากสิ้นไตรมาสน้ัน  ทั้งนี้  สํานักงาน  กสทช.  อาจประกาศกําหนดพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อให้
ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการบางค่าชี้วัดสําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น 
การเฉพาะด้วย 

ข้อ ๙ หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดําเนินการตามประกาศฉบับนี้  ให้นําบทบัญญัติในหมวด  ๙  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ว่าด้วยการบังคับทางปกครอง 
มาใช้บังคับในกรณีนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  สุกิจ  ขมะสุนทร 
กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ทําหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 
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ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค าจ ากัดความ เป้าหมาย หมายเหตุ 

๑ ระยะเวลาส าหรับการขอเริ่มเปิดใช้
บริการ (Service activation time) 

ระยะเวลาที่ผู้ ใช้บริการต้องรอเป็นจ านวน
ช่ัวโมง นับจากเวลาที่ระบบของผู้รับใบอนุญาต
ได้รับข้อมูลค าขอเปิดใช้บริการ จนกระทั่งเวลา
ที่ผู้ใช้บริการสามารถเริ่มใช้บริการได้เป็นครั้ง
แรก 

๑) ส าหรับระบบ Pre-paid  
ไม่เกิน ๓ ช่ัวโมง ส าหรับร้อยละ ๙๐ ของการ
ขอเริ่มเปิดใช้บริการในแต่ละไตรมาส 
๒) ส าหรับระบบ Post-paid  
ไม่เกิน ๕ ช่ัวโมงท าการ ส าหรับร้อยละ ๙๐ 
ของการขอเริ่มเปิดใช้บริการในแต่ละไตรมาส 
 
 

หากผู้รับใบอนุญาตแจ้งล่วงหน้าก่อนท า
สัญญาว่าจะเปิดให้บริการในจ านวนช่ัวโมงที่
เกินกว่าประกาศก าหนด สามารถท าได้โดย
ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งโดย
ทางวาจา แต่หากไม่มีการแจ้งทั้ง ๒ ทาง ให้
ถือเอาตามค่าเป้าหมายในประกาศนี้ 

 
ทั้งนี้ การค านวณค่าช้ีวัดคุณภาพบริการนี้ไม่
นับรวมกรณีดังกล่าวข้างต้น และกรณีที่
ลูกค้ามีปัญหาติดค้างช าระค่าใช้บริการ และ
กรณีของผู้ใช้บริการที่ก าลังขอรับบริการคง
สิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่

๒ ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการ
ดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ 
(Response time for accessing 
customer-service call center) 

ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องรอนับจากตอนที่
ผู้ใช้บริการตัดสินใจคุยกับพนักงานรับโทรศัพท์ 
(นับจากตอนกดหมายเลขเพื่อเลือกคุยกับ
พนักงานรับโทรศัพท์ ) จนกระทั่ งสามารถ
เริ่มต้นการสื่อสารกับพนักงานรับโทรศัพท์ได้ 

อ้างอิงค่าเป้าหมายในประกาศคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสี ยง กิ จการโทรทั ศน์  และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพ
การให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ข้อ ๑.๘ 
ค่าช้ีวัดคุณภาพบริการ “ระยะเวลาที่ต้องรอใน
การขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับ
โทรศัพท”์ 
 

ไม่นานกว่า ๖๐ วินาที 
(ให้วัดเฉลี่ยทุก ๓ เดือน) 

ให้สามารถเรียกไปยังพนักงานรับโทรศัพท์ 
(นับจากตอนกดหมายเลขเพื่อเลือกคุยกับ
พนักงานรับโทรศัพท์) ได้ภายในช้ันเมนูที่
สอง ต่อจากขั้นตอนการเลือกภาษาซึ่งเป็น
ช้ันเมนูแรก 



หน้า ๒ จาก ๑๒ 

 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค าจ ากัดความ เป้าหมาย หมายเหตุ 

๓ อัตราข้อร้องเรยีนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาด
ในการเรียกเก็บค่าบริการ (Billing 
inaccuracy) 

(จ านวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดใน 
การเรียกเก็บค่าบริการ / จ านวนผู้ ใช้บริการ
ทั้งหมด) x ๑๐๐ 

อ้างอิงค่าเป้าหมายในประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ของคุณ ภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง ข้อ ๓.๔ ค่าช้ีวัดคุณภาพบริการ 
“อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดใน
การเรียกเก็บค่าบริการ” 
 
(ให้วัดเป็นรายเดือน ส่งข้อมูลให้ส านักงาน 
กสทช. ทุก ๓ เดือน โดยแยกข้อมูลในแต่ละ
เดือนไม่มากกว่าร้อยละ ๐.๓) 

ให้รวมข้อร้องเรียนทั้งระบบ Pre-paid และ 
Post-paid ด้วย โดยที่ข้อร้องเรียนต้องเป็น 
Valid complaint ทั้ งนี้  ให้ รวมถึงกรณี ที่
เติมเงินโทรศัพท์แล้วยอดเงินไม่เข้าด้วย (นับ
เรื่องร้องเรียนผ่าน call center ด้วย) 

 

๔ จ านวนครั้งที่หน่วยรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ
ย่อย (Cell) ภายในสถานีฐาน ไม่สามารถ
ให้บริการได้ ติดต่อกันเกิน ๔ ช่ัวโมง ใน 
๑ เดือนต่อจ านวน Cell ทั้งหมดในทุก
สถานี ฐาน  (network unavailability : 
number of cell outages 
continuously over 4 hours in a 
month) 

(จ านวนครั้ งที่  Cell ไม่สามารถให้บริการได้
ติดต่อกันเกิน ๔ ช่ัวโมงใน ๑ เดือน) x ๑๐๐ / 
จ านวน Cell ของผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดในทุก
สถานีฐาน 
 
เช่น มี Cell ทั้งหมด ๑๐๐ Cell ซึ่งมี Cell ที่
ไม่สามารถให้บริการได้ตามค่าช้ีวัดจ านวน ๓ 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓ (3%) ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

อ้างอิงค่าเป้าหมายประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ของคุณ ภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง ข้อ ๓.๖ “จ านวนครั้งที่หน่วย
รับ-ส่งสัญญาณวิทยุย่อย (Cell) ภายในสถานี
ฐาน ไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันเกิน ๔ 
ช่ัวโมง ใน ๑ เดือนต่อจ านวน Cellทั้งหมดใน
ทุกสถานีฐาน” 

 



หน้า ๓ จาก ๑๒ 

 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค าจ ากัดความ เป้าหมาย หมายเหตุ 

๕ ร้อยละของจ านวนหน่วยรับ-ส่ง สัญญาณ 
วิทยุย่อย (Cell) ภายในสถานีฐานท่ีหยุด 
ท างานสะสมเกินกว่า ๒๔ ช่ัวโมงภายใน  
๑ เดือน (network unavailability : 
number of cell outages continuously 
over 24 hours in a month) 

Cell ที่ไม่สามารถให้บริการได้สะสมเกิน ๒๔ 
ช่ัวโมงภายใน ๑ เดือน โดยจะเริ่มนับช่ัวโมง
สะสม ในกรณีที่ Cell ไม่สามารถให้บริการได้
ติดต่อกันเกิน ๑ ช่ัวโมงขึ้นไป 
(จ านวนของ Cell ที่หยุดท างานสะสมเกินกว่า 
๒๔ ช่ัวโมงภายใน ๑ เดือน) x ๑๐๐/ จ านวน 
Cell ของผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดในทุกสถานี
ฐาน 

อ้างอิงค่าเป้าหมายประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ของคุณ ภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง ข้อ ๓.๗ “ร้อยละของจ านวน
หน่วยรับ-สง่ สัญญาณวิทยุย่อย (Cell) ภายใน
สถานีฐานที่หยุดท างานสะสมเกินกว่า ๒๔ 
ช่ัวโมงภายใน ๑ เดือน” 

 

๖ ร้อยละของเวลารวมที่ทุกหน่วยรับ-ส่ง 
สัญญาณวิทยุย่อย (Cell) ภายในสถานี
ฐานไม่สามารถให้บริการได้ใน ๑ เดือน
ของเวล าที่ ต้ อ งให้ บ ริ ก ารทั้ งห ม ด 
( network unavailability : 
cumulative cell outage time in a 
month) 

ผลรวมของระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการได้
ในหนึ่งเดือนของทุก Cell 
(เวลารวมของทุก Cell ที่ไม่สามารถให้บริการ
ได้ภายใน ๑ เดือน (หน่วยเป็น ชม.)) x ๑๐๐/
(๒๔ x จ านวนวันของเดือน x จ านวน Cell 
ของผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดในทุกสถานีฐาน) 

อ้างอิงค่าเป้าหมายประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ  เรื่อง มาตรฐานของ
คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง 
ข้อ ๓.๘ “ร้อยละของเวลารวมที่ทุกหน่วยรับ-ส่ง 
สัญญาณวิทยุย่อย (Cell) ภายในสถานีฐานไม่
สามารถให้บริการได้ใน ๑ เดือนของเวลาที่ต้อง
ให้บริการทั้งหมด” 

 

๗ ค่า Round Trip Time (RTT) ค่าประวิงเวลาของแพ็คเก็ตจากฝั่งส่งไปยังฝั่ง
รับจนกระทั่งกลับมายังฝั่งส่งอีกครั้งหนึ่ง = 
เวลาที่แพ็คเก็ตกลับมายังฝั่งส่ง – เวลาที่แพ็ค
เก็ตถูกส่งออกไปจากฝั่งส่ง (ms) 

๑) ส าหรับเทคโนโลยี  2G 
ไม่เกิน 1,000 ms (1 second)  
๒) ส าหรับเทคโนโลยี  3G  
ไม่เกิน 500 ms   
๓) ส าหรับเทคโนโลยี  4G ขึ้นไป 
ไม่เกิน 150 ms   
 
ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

(ก) ค่าเป้าหมายที่ก าหนดเป็นการก าหนด
สมรรถภาพ/ความสามารถในการให้บริการ
โดยทั่วไปของโครงข่าย โดยมิได้เป็นการ
ก าหนดระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้บริการท าสัญญาร่วมกัน
แต่อย่างใด 
(ข) อุปกรณ์ปลายทางที่ท าการทดสอบจะอยู่
กับท่ี หรือเคลื่อนที่ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน ๖๐ 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
(ค ) ผู้ รับ ใบอนุญาตได้ รับยกเว้นไม่ต้อง
ด า เนิ นการวัด คุณ ภาพบริก ารส าห รับ
เทคโนโลยี 2G 



หน้า ๔ จาก ๑๒ 

 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค าจ ากัดความ เป้าหมาย หมายเหตุ 

๘ อัตราส่วนจ านวนครั้งที่ใช้ FTP ได้ส าเร็จ 
(FTP success ratio) 

จ านวนครั ้งที ่ตัวรับ  FTP ได้รับแพ็ค เก็ต
สุดท้ายของข้อมูลโดยสมบูรณ์ / จ านวนครั้ง
ที่เข้าใช้ FTP × 100 (%) 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ท าการวัดตามมาตรฐาน 
ETSI TS 102 250-2 สามารถค านวณได้จาก 
(1 – FTP service non-accessibility) × (1 – 
FTP cut-off ratio) × 100 (%) 

- กรณี Download  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ส าหรับ 2G ขึ้นไป 
- กรณี Upload  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ส าหรับ 2G ขึ้นไป 

(ก) ค่าเป้าหมายที่ก าหนดเป็นการก าหนด
สมรรถภาพ/ความสามารถในการให้บริการ
โดยทั่วไปของโครงข่าย โดยมิได้เป็นการ
ก าหนดระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้บริการท าสัญญาร่วมกัน
แต่อย่างใด 
(ข) อุปกรณ์ปลายทางที่ท าการทดสอบจะอยู่
กับท่ี หรือเคลื่อนที่ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน ๖๐ 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
(ค ) ผู้ รับใบอนุญาตได้ รับยกเว้นไม่ ต้ อง
ด าเนิ นการวัด คุณ ภ าพบ ริ ก ารส าห รับ
เทคโนโลยี 2G 

๙ อัตราส่วนของการรับส่งข้อมูลแบบ FTP 
ส าเร็จตามความเร็วเฉลี่ยในการส่ง
ข้ อ มู ล ที่ ก าหนด (FTP success ratio 
subjected to specified criteria) 

ส าหรับการใช้งาน FTP แต่ละครั้ง ความเร็ว
เฉลี่ยในการส่งข้อมูลคือ 
จ านวนบิตข้อมูลที่ถูกส่ง / (เวลาสิน้สุดการใช้ 
FTP – เวลาเริ่มต้นการใช้ FTP) (kbps) 
 

๑) กรณี Download   
- ส าหรับ 4G ขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า 2.5 Mbps 
- ส าหรับ 3G ไม่ต่ ากว่า 750 kbps 
- ส าหรับ 2G  ไม่ต่ ากว่า 48 kbps 
ส าหรับร้อยละ ๗๕ ของการรับส่ง FTP ที่
ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด (Timeout)  
 
๒) กรณี Upload  
- ส าหรับ 4G ขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า 500 kbps 
- ส าหรับ 3G ขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า 300 kbps 
- ส าหรับ 2G ไม่ต่ ากว่า 20 kbps  
ส าหรับร้อยละ ๗๕ ของการรับส่ง FTP ที่
ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด (Timeout) 

(ก) ค่าเป้าหมายที่ก าหนดเป็นการก าหนด
สมรรถภาพ/ความสามารถในการให้บริการ
โดยทั่วไปของโครงข่าย โดยมิได้เป็นการ
ก าหนดระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้บริการท าสัญญาร่วมกัน
แต่ อย่ างใด  ทั้ งนี้  กสทช. อาจก าหนด
ความเร็วเฉลี่ยในการส่งข้อมูลขั้นต่ าส าหรับ
ใช้ท าสัญญาร่วมกันระหว่างผู้รับใบอนุญาต
แ ล ะ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  (Fair Usage Policy - 
FUP) ตามความจ าเป็นและเหมาะสมก็ได้ 
(ข) อุปกรณ์ปลายทางที่ท าการทดสอบจะอยู่
กับท่ี หรือเคลื่อนที่ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน ๖๐ 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
(ค) ผู้รับใบอนุญาตได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ด าเนินการวัดคุณภาพบริการส าหรับ
เทคโนโลยี 2G 



หน้า ๕ จาก ๑๒ 

 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค าจ ากัดความ เป้าหมาย หมายเหตุ 

๑๐ อัตราส่วนจ านวนครั้งที่ HTTP โหลดได้
ส าเร็จ (HTTP success ratio) 

จ านวนครั้งที่ HTTP โหลดแพ็คเก็ตสุดท้าย
ของข้อมูลโดยสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด / จ านวนครั้งที่เข้าใช้ HTTP × 100 
(%) 

- ส าหรับ 4G ขึ้นไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ โดย
เวลาที่ก าหนดไม่เกิน ๑ นาท ี
- ส าหรับ 3G  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐  
โดยเวลาที่ก าหนดไม่เกิน ๓ นาที 
- ส าหรับ 2G ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
โดยเวลาที่ก าหนดไม่เกิน ๑๐ นาที  

(ก) ค่าเป้าหมายที่ก าหนดเป็นการก าหนด
สมรรถภาพ/ความสามารถในการให้บริการ
โดยทั่วไปของโครงข่าย โดยมิได้เป็นการ
ก าหนดระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้บริการท าสัญญาร่วมกัน
แต่อย่างใด 
(ข) อุปกรณ์ปลายทางที่ท าการทดสอบจะอยู่
กับท่ี หรือเคลื่อนที่ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน ๖๐ 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
(ค) ผู้ รับใบอนุญาตได้ รับยกเว้นไม่ต้อง
ด า เนิ นการวัดคุณ ภาพบริการส าหรับ
เทคโนโลยี 2G 

๑๑ อัตราส่วนจ านวนครั้งที่สามารถเข้าถึง
บ ริ ก ารสต รี ม มิ่ ง  (Streaming service 
accessibility) 

จ านวนครั้งที่เข้าถึงบริการสตรีมมิ่งได้ส าเร็จ / 
จ านวนครั้งในการทดสอบทั้งหมด x 100 (%) 
 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท าการวัดตามมาตรฐาน 
[ETSI TS 102  250 -2  v2 .5 .1 ] ส าม ารถ
ค านวณได้จาก 
(1-Streaming service non-accessibility) 
× 100 (%) 

- 
 

(ก) ให้ผู้รับใบอนุญาตท าการวัดและรายงาน
ค่าผลการวัดให้ส านักงาน กสทช. ส าหรับใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดค่า
เป้าหมายภายหลังจาก ๒ ปีนับถัดจากวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยวิธีการวัดให้
เป็นไปตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
(ข) ผู้ รับใบอนุญ าตได้ รับยกเว้นไม่ต้อง
ด า เนิ นการวัดคุณ ภาพบริก ารส าห รับ
เทคโนโลยี 2G 



หน้า ๖ จาก ๑๒ 

 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค าจ ากัดความ เป้าหมาย หมายเหตุ 

๑๒ อัตราส่วนจ านวนครั้งการแสดงวีดีทัศน์
แ บ บ ส ต รี ม มิ่ ง ได้ อ ย่ า งส ม บู ร ณ์ 
(Streaming reproduction success 
ratio) 

จ านวนครั้งที่การแสดงวีดีทัศน์แบบสตรีมมิ่ง 
ได้อย่างสมบูรณ์ / จ านวนครั้งในการทดสอบ
ทั้งหมด x 100 (%) 
 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท าการวัดตามมาตรฐาน 
[ETSI TS 102 250 -2 v 2 .5 .1 ] สามารถ
ค านวณได้จาก 
(1-Streaming reproduction cut-off ratio) 
×100(%) 

- (ก) ให้ผู้รับใบอนุญาตท าการวัดและรายงาน
ค่าผลการวัดให้ส านักงาน กสทช. ส าหรับใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดค่า
เป้าหมายภายหลังจาก ๒ ปีนับถัดจากวัน
ประกาศมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการวัดให้
เป็นไปตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
(ข) ผู้ รับใบอนุญ าตได้ รับยกเว้นไม่ต้อ ง
ด า เนิ นการวัดคุณ ภาพบริก ารส าห รับ
เทคโนโลยี 2G 

๑๓ ระยะเวลาที่ใช้ในการส่ง SMS จากฝั่งส่งไป
ยังฝั่งรับ (SMS end-to-end delivery 
time) 

เวลาที่ใช้ในการส่ง Short Message จากอุปกรณ์
ต้นทางส่งไปยังอุปกรณ์ปลายทางส าเร็จ = จุด
ของเวลาที่ อุปกรณ์ ปลายทางได้ รับ Short 
Message จากอุปกรณ์ต้นทาง – จุดของเวลาที่
อุปกรณ์ต้นทางส่ง Short Message  

ไม่เกิน ๙๐ วินาที ส าหรับร้อยละ ๘๐ ของ 
SMS ที่ฝั่งรับได้รับส าเร็จภายใน Timeout ที่ 
๑๗๕ วินาที 
 

(ก) ค่าเป้าหมายที่ก าหนดเป็นการก าหนด
สมรรถภาพ/ความสามารถในการให้บริการ
โดยทั่วไปของโครงข่าย โดยมิได้ เป็นการ
ก าหนดระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้บริการท าสัญญาร่วมกัน
แต่อย่างใด 
(ข) อุปกรณ์ปลายทางที่ท าการทดสอบจะอยู่
กับท่ี หรือเคลื่อนที่ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน ๖๐ 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
(ค) ส าหรับกรณีการรับ-ส่ง SMS หรือ MMS 
ภายนอกโครงข่ายของตนเอง (Off-net) นั้น 
ไม่ก าหนดค่าเป้าหมาย 
(ง) ผู้ รับใบอนุญ าตได้ รับยกเว้น ไม่ต้อง
ด าเนินการวัดคุณภาพบริการค่าช้ีวัดคุณภาพ
บริการนี้ 



หน้า ๗ จาก ๑๒ 

 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค าจ ากัดความ เป้าหมาย หมายเหตุ 

๑๔ อัตราส่วนจ านวน SMS ที่ไปถึงฝั่งรับได้
ส า เ ร็ จ  (SMS completion success 
ratio) 

จ านวน Short Message ที่อุปกรณ์ปลายทาง
ได้รับภายใต้เวลาที่ก าหนด /จ านวน Short 
Message ที่ส่งในการทดสอบทั้งหมด × 100 
(%)  
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท าการวัดตามมาตรฐาน 
[ETSI TS 102  250 -2  v1 .7 .1 ] ส าม ารถ
ค านวณได้จาก 
(1-SMS completion failure ratio) × 100 (%) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของการทดสอบทั้งหมด 
จะต้องได้รับส าเร็จที่ฝั่งรับ ภายใน Timeout ที ่
๑๗๕ วินาท ี

(ก) ค่าเป้าหมายที่ก าหนดเป็นการก าหนด
สมรรถภาพ/ความสามารถในการให้บริการ
โดยทั่วไปของโครงข่าย โดยมิได้เป็นการ
ก าหนดระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้บริการท าสัญญาร่วมกัน
แต่อย่างใด 
(ข) อุปกรณ์ปลายทางที่ท าการทดสอบจะอยู่
กับท่ี หรือเคลื่อนที่ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน ๖๐ 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
(ค) ส าหรับกรณีการรับ-ส่ง SMS หรือ MMS 
ภายนอกโครงข่ายของตนเอง (Off-net) นั้น 
ไม่ก าหนดค่าเป้าหมาย  
(ง) ผู้รับใบอนุญาตได้รับยกเว้นไม่ต้องด าเนินการ
วัดคุณภาพบริการค่าช้ีวัดคุณภาพบริการนี ้

๑๕ ระยะเวลาที่ใช้ในการส่ง MMS จากฝั่ง
ส่งไปยังฝั่งรับ (MMS end-to-end 
del ivery t ime) 

เวลาที่ใช้ในการส่ง Multimedia Message จาก
อุปกรณ์ต้นทางส่งไปยังอุปกรณ์ปลายทางส าเร็จ 
= จุ ดของเวลาที่ อุ ปกรณ์ ปลายทางได้ รั บ 
Multimedia Message จากอุปกรณ์ต้นทาง – 
จุดของเวลาที่อุปกรณ์ต้นทางส่ง Multimedia 
Message 
 
หมายเหตุ: อุปกรณ์ปลายทางตั้งโหมดของการ
ด าวน์ โห ลด  Multimedia Message แบ บ
อัตโนมัติ  

ภายใน ๕ นาที ส าหรับร้อยละ ๗๐ ของ MMS 
ที ่ฝั ่งร ับ ได้ร ับส า เร็จภายใน  Timeout ที่ 
๑๓ นาที  
 
 

(ก) ค่าเป้าหมายที่ก าหนดเป็นการก าหนด
สมรรถภาพ/ความสามารถในการให้บริการ
โดยทั่วไปของโครงข่าย โดยมิได้เป็นการ
ก าหนดระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้บริการท าสัญญาร่วมกัน
แต่อย่างใด 
(ข) อุปกรณ์ปลายทางที่ท าการทดสอบจะอยู่
กับท่ี หรือเคลื่อนที่ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน ๖๐ 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
(ค) ส าหรับกรณีการรับ-ส่ง SMS หรือ MMS 
ภายนอกโครงข่ายของตนเอง (Off-net) นั้น 
ค่าเป้าหมายไม่ใช้บังคับ  
(ง) ผู้ รั บใบอนุ ญ าตได้ รั บยกเว้ นไม่ ต้ อง
ด าเนินการวัดคุณภาพบริการค่าช้ีวัดคุณภาพ



หน้า ๘ จาก ๑๒ 

 

ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค าจ ากัดความ เป้าหมาย หมายเหตุ 

บริการนี้ 

๑๖ อัตราส่วนจ านวน MMS ที่ไปถึงฝั่งรับได้
ส าเรจ็ (MMS completion success 
ratio) 

จ าน วน  Multimedia Message ที่ อุ ป ก รณ์
ปลายทางได้รับภายใต้เวลาที่ก าหนด /จ านวน 
Multimedia Message ที่ ส่ งใน การทดสอบ
ทั้งหมด  × 100 (%)  
 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท าการวัดตามมาตรฐาน 
[ETSI TS 102 250-2 v1.7.1] สามารถ
ค านวณได้จาก 
(1-MMS end-to-end failure ratio) x 100 
(%) 
 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของการทดสอบทั้งหมด 
จะต้องได้รับส าเร็จที่ฝั่งรับ ภายใน Timeout 
ที่ ๑๓ นาที 
 

(ก) ค่าเป้าหมายที่ก าหนดเป็นการก าหนด
สมรรถภาพ/ความสามารถในการให้บริการ
โดยทั่วไปของโครงข่าย โดยมิได้เป็นการ
ก าหนดระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้บริการท าสัญญาร่วมกัน
แต่อย่างใด 
(ข) อุปกรณ์ปลายทางที่ท าการทดสอบจะอยู่
กับท่ี หรือเคลื่อนที่ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน ๖๐ 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
(ค) ส าหรับกรณีการรับ-ส่ง SMS หรือ MMS 
ภายนอกโครงข่ายของตนเอง (Off-net) นั้น 
ค่าเป้าหมายไม่ใช้บังคับ  
(ง) ผู้ รับใบอนุญ าตได้ รับยกเว้น ไม่ต้อง
ด าเนินการวัดคุณภาพบริการค่าช้ีวัดคุณภาพ
บริการนี้ 

 

หมายเหตุ  

๑. หลักเกณฑ์ข้างต้นไม่รวมในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

๒. หลักเกณฑ์ข้างต้นใช้บังคับเฉพาะบริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี โดยไม่ใช้บังคับกับบริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย
ประเภทอ่ืนแต่อย่างใด อาทิ เช่น โครงข่าย Trunked Radio หรือ โครงข่าย Broadband Wireless Access ในลักษณะ Radio Local Area Network (RLAN หรือ WiFi) เป็นต้น 

๓. หลักเกณฑ์ข้างต้นมีผลใช้บังคับกับผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) ด้วย หากค่าช้ีวัดคุณภาพบริการใดไม่สามารถวัดได้ ใหร้ะบุว่าข้อมูลผลการวัดจะสามารถอ้างอิงได้
จากโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตรายใด 

๔. หลักเกณฑ์ข้างต้นไม่ใช้บังคับกับโครงข่ายการให้บริการตามโครงการหรือแผนงานจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของส านักงาน กสทช. 



หน้า ๙ จาก ๑๒ 

 

วิธีการวัด 

๑. ค่าชี้วดัคุณภาพบริการตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ 
 ให้อ้างอิงตามสถิติการให้บริการจริงของผู้รับใบอนุญาต 

๒. ค่าชี้วัดคุณภาพบริการตั้งแต่ข้อ ๔ ถึงข้อ ๖ 
 ให้อ้างอิงสถิติการให้บริการจริงที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของระบบ Network Management System 
(NMS) ซึ่งรวบรวมมาจากแต่ละ Cell (หรือ Sector) ในแต่ละสถานีฐาน (Base station) ที่มีใช้งานอยู่จริง 

๓. ค่าชี้วัดคุณภาพบริการตั้งแต่ข้อ ๗ ถึงข้อ ๑๖ 
 ๓.๑ ข้อก าหนดร่วม 
 อ้างอิงตามค าแนะน าในมาตรฐาน ETSI EG 202 057-4 v1.2.1 Annex A Annex B และ Annex C 
(หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมและข้อก าหนดที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษดังนี้ 
 ๑) อุปกรณ์ปลายทางที่ด าเนินการทดสอบอาจอยู่กับที่  หรือเคลื่อนที่ก็ได้ (ความเร็วไม่เกิน ๖๐ 
กิโลเมตร/ชั่วโมง) และอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความแรงของสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพียงพอต่อการวัด และอุปกรณ์ต้นทาง
และปลายทางไม่มีการใช้งานอื่นใดอยู่ 
 ๒) ค่าชี้วัดคุณภาพบริการไม่ใช้บังคับกับพ้ืนที่หรือช่วงเวลาที่มีการใช้งานหนาแน่นผิดปกติ (special 
event) เช่น บริเวณสถานทีท่ี่มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น 
 ๓) อุปกรณ์ปลายทางที่ใช้ในการทดสอบต้องรองรับความเร็วอย่างน้อยเท่ากับความเร็วสูงสุดของระบบที่
จะท าการทดสอบ 
 ๔) กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ปลายทางจะต้องปิดโปรแกรม  anti-virus และ firewall 
บนคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการเบี่ยงเบน ของค่าผลลัพธ์ที่พึงได้ก่อนการทดสอบทุกครั้ง 
 ๕) SIM card ที่ใช้ในการทดสอบจะต้องไม่ถูกจ ากัดความเร็วจากระบบของผู้รับใบอนุญาต เช่น กรณีที่ 
SIM card มีการใช้งานปริมาณข้อมูลเกินกว่าค่าที่ผู้รับใบอนุญาตตั้งไว้จะถูกจ ากัดความเร็ว หรือในกรณีที่ SIM 
card ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อให้ใช้งานได้ที่ความเร็วสูงสุดของระบบ เป็นต้น 
 ๖) การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้ในการทดสอบและโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตต้อง
ก าหนดการเชื่อมต่อเป็นรายเทคโนโลยี (2G 3G 4G ฯลฯ) ไปยังโครงข่ายโดยใช้คลื่นความถี่ของผู้รับใบอนุญาต
โดยตรง โดยมิได้เป็นการเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายหรือคลื่นความถี่ของผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนที่ผู้รับใบอนุญาตใช้
บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ  
 ๗) การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปลายทางกับคอมพิวเตอร์ต้องก าหนดให้เป็น WAN เพ่ือลดข้อจ ากัดของ
แบนด์วิดท์ (Bandwidth) ของสัญญาณ 
 ๘) ระบบปฏิบัติการ (OS) บนคอมพิวเตอร์ต้องก าหนดขนาด TCP window size ให้รองรับกับ
เทคโนโลยีที่จะท าการทดสอบ 
 
 



หน้า ๑๐ จาก ๑๒ 

 

 ๓.๒ วิธีการทดสอบในการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการบางรายค่าชี้วัด 

 ๓.๒.๑ วิธีการทดสอบค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๗ 
 ให้อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v2.5.1 หัวข้อที่ ๖.๓ (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่น
ที่ใหม่กว่า) โดยด าเนินการทดสอบด้วยการส่งค าสั่ง Ping แบบ ICMP (Internet Control Message Protocol) 
ขนาด 32 Byte จากอุปกรณ์ปลายทางไปยังเครื่อง Server กลางที่จัดเตรียมไว้โดยส านักงาน กสทช. จนกระทั่ง
แพ็คเก็ตกลับมายังอุปกรณ์ปลายทางอีกครั้งหนึ่ง ด้วยวิธีการระบุเป้าหมายของค าสั่งเป็นเลขหมาย IP หรือ IP 
Address เท่านั้น  

 ๓.๒.๒ วิธีการทดสอบส าหรับค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๘ และข้อ ๙ 
 - Idle time ระหว่างการทดสอบ FTP ดาวน์โหลดหรืออัพโหลดแต่ละครั้ง ควรจะต้องก าหนด
อย่างน้อย ๑ นาที เพื่อให้มีเวลาในการเคลียร์ระบบการทดสอบให้เหมือนกับเป็นการทดสอบใหม่ทุกครั้ง 
 - ไม่รวมกรณีดาวน์โหลดหรืออัพโหลดที่ใช้เวลาเกิน Timeout โดยที่ค่า Timeout และขนาดของ
ไฟล์ทดสอบมีค่าตามท่ีแสดงในตารางที่ ๑  
 - ให้อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v2.5.1 หัวข้อที่ ๖.๑.๗ (หรือส่วนที่ตรงกันใน
เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) โดยใช้จุดเริ่มต้นวัดตาม Method B  
 - ด าเนินการทดสอบโดยอุปกรณ์ปลายทางท าการเชื่อมต่อไปยัง IP Address ของ Server กลางที่
จัดเตรียมไว้โดยส านักงาน กสทช. โดยมีขนาดไฟล์ และเวลาที่ก าหนด (Timeout) ส าหรับการดาวน์โหลดหรืออัพ
โหลด ผ่าน FTP ดังตารางที่ ๑ 

 เทคโนโลยี  รูปแบบการทดสอบ  ขนาดไฟล์ทดสอบ  เวลาที่ก าหนด  

Download 

4G ขึ้นไป  Single session 30 Mbyte  

๑๐ นาที  

3G  Single session 15 Mbyte  

2G Single session 1 Mbyte  

Upload 

4G ขึ้นไป  Single session 4 Mbyte  

3G  Single session 2 Mbyte  

2G Single session 500 kbyte  

ตารางที่ ๑ : ขนาดไฟล์รูปแบบการทดสอบและเวลา Timeout ส าหรับทดสอบอัพโหลดและดาวน์โหลดผ่าน FTP 
 
 
 
 



หน้า ๑๑ จาก ๑๒ 

 

 ๓.๒.๓ วิธีการทดสอบค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๑๐ 
 - ขนาด Website ที่โหลดได้มาต้องเท่ากับขนาดของ Website ที่ทดสอบ จึงจะถือว่าการท า 
HTTP โหลดนั้นส าเร็จ 

  - เวลาเริ่มใช้งานและเวลาสิ้นสุดของการที่ HTTP โหลดส าเร็จ ให้อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 
102 250-2 v2.5.1 หัวข้อที ่๖.๘.๖ (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) 
 - ชนิดของ Browser ส าหรับการทดสอบให้อ้างอิงตามค าแนะน าในมาตรฐาน ETSI TS 102 
250-5 v2.4.2 หัวข้อที่ ๔.๓.๑ (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) 
 - Idle time ระหว่างการทดสอบ HTTP แต่ละครั้ง ควรจะต้องก าหนดอย่างน้อย ๖ วินาที 
เพ่ือให้มีเวลาในการล้างข้อมูลระบบการทดสอบให้เหมือนกับเป็นการทดสอบใหม่ทุกครั้ง 
 - ด าเนินการทดสอบโดยอุปกรณ์ปลายทางใส่ URL ของ Website ผ่าน Browser ที่ใช้ส าหรับ
การทดสอบเพ่ือท าการดาวน์โหลด Website จาก Server กลางที่จัดเตรียมไว้โดยส านักงาน กสทช. ผ่าน
โปรโตคอล HTTP โดยมีขนาด Website และเวลาที่ก าหนด (Timeout) ส าหรับการดาวน์โหลด Website ดัง
ตารางที่ ๒ 

เทคโนโลย ี ขนาด Website ส าหรับทดสอบ เวลาที่ก าหนด (Timeout) 

4G ขึ้นไป 
3.5 Mbyte 

๑ นาที 

3G ๓ นาที 

2G ขนาด 1 Mbyte ๑๐ นาที 

ตารางที่ ๒ : ขนาด Website และ เวลาที่ก าหนด (Timeout) ส าหรับการดาวน์โหลด Website 

 3.2.4 วิธีการทดสอบส าหรับค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ 
 ให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนด 

 3.2.5 วิธีการทดสอบส าหรับค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๑๓  
  - วิธีการทดสอบให้อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v2.4.1 หัวข้อที่ ๗.๔.๕ (หรือส่วน
ที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) 
 - ข้อก าหนดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  
  - ส าหรับการก าหนดสภาวะแวดล้อมและสถานที่ในการทดสอบ แนะน าให้มีการทดสอบทั้ง
ใน outdoor และ indoor โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102-250-5 v1.5.1, หัวข้อที่ ๔.๑ (หรือส่วนที่
ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) 
  - ส่วนรายละเอียดจ านวนตัวอักษรของข้อความ SMS ช่วงระยะห่างเวลาระหว่างการส่งแต่
ละ SMS และระยะเวลาที่ SMS มาถึงอุปกรณ์ปลายทางไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด (Timeout) ให้อ้างอิงจาก
มาตรฐาน ETSI TS 102-250-5 v2.4.2, หัวข้อที่ ๔.๒.๒.๑ (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งก าหนดให้
ขนาด SMS เท่ากับ ๑๒๐ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ก าหนดเวลาที่ก าหนด (Timeout) ที่ถือว่า SMS ไม่มาถึงอุปกรณ์
ปลายทางเท่ากับ ๑๗๕ วินาที และระยะห่างเวลาระหว่างการส่งแต่ละ SMS อย่างน้อยเท่ากับ  ๖๐ วินาที  



หน้า ๑๒ จาก ๑๒ 

 

  - ต้องตั้งค่าเวลาของอุปกรณ์ต้นทางและปลายทางให้ตรงกันก่อนการทดสอบทุกครั้งเพ่ือให้
สามารถวัดระยะเวลาในการส่ง SMS จากฝั่งส่งถึงฝั่งรับได้อย่างถูกต้อง 
 - การส่ง SMS เป็นแบบ Single Recipient (ปลายทางเดียว) ซึ่งเป็นการส่ง SMS จากต้น
ทางหมายเลขหนึ่งไปยังปลายทางอีกหมายเลขหนึ่ง 
  ๓.๒.๖ วิธีการทดสอบส าหรับค่าชี้วัดบริการข้อ ๑๔ 
  - วิธีการทดสอบให้อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v 2.4.1 หัวข้อที่ ๗.๔.๔ (หรือส่วน
ที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) โดยค านวณจาก SMS completion success ratio = (1 - SMS completion 
failure ratio) x 100 (%) 
 - ข้อก าหนดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเพ่ิมเติมในข้อ ๓.๒.๕ 
  ๓.๒.๗ วิธีการทดสอบส าหรับค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๑๕ 
   - วิธีการทดสอบให้อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v 2.4.1หัวข้อที่ ๗.๓.๙ (หรือส่วน
ที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) 
 - ข้อก าหนดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
  - ส าหรับการก าหนดสภาวะแวดล้อมและสถานที่ในการทดสอบ แนะน าให้มีการทดสอบทั้ง
ในลักษณะ outdoor และ indoor โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102-250-5 v2.4.2, หัวข้อที่ ๔.๑ (หรือ
ส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) 
  - ก าหนดขนาด MMS เท่ากับ 90 kbyte อ้างอิงตามขนาด MMS ที่ใหญ่ที่สุดในมาตรฐาน 
ETSI TS 102 250-5 v2.4.2 หัวข้อที่ ๔.๒.๒.๒ เวลาที่ก าหนด (Timeout) ที่ถือว่า MMS ไม่มาถึงอุปกรณ์
ปลายทาง ให้มีค่าเท่ากับ ๑๐ นาที โดยใช้การค านวณตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-5 v2.4.2 หัวข้อที่ 
๔.๒.๒.๒ และระยะห่างเวลาระหว่างการส่งแต่ละ MMS อย่างน้อยเท่ากับ ๖๐ วินาที อ้างอิงตามมาตรฐานเกี่ยวกับ 
MMS ใน ETSI TS 102 250-5 v2.4.2 หัวข้อที ่๔.๒.๒.๑ 
  - ต้องตั้งค่าเวลาของอุปกรณ์ต้นทางและปลายทางให้ตรงกันก่อนการทดสอบทุกครั้งเพ่ือให้
สามารถวัดระยะเวลาในการส่ง MMS จากฝั่งส่งถึงฝั่งรับได้อย่างถูกต้อง 
  - การส่ง MMS เป็นแบบ Single Recipient (ปลายทางเดียว) ซึ่งเป็นการส่ง MMS จากต้น
ทางหมายเลขหนึ่งไปยังปลายทางอีกหมายเลขหนึ่ง 
  ๓.๒.๘ วิธีการทดสอบส าหรับค่าชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๑๖  
  - วิธีการทดสอบให้อ้างอิงตามมาตรฐาน ETSI TS 102 250-2 v2.4.1 หัวข้อที่ ๗.๓.๘ (หรือส่วน
ที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า) โดยค านวณจาก MMS end-to-end success ratio = (1 - MMS end-to-end 
failure ratio) x100 (%) 
 - ข้อก าหนดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเพ่ิมเติมในข้อ ๓.๒.๗ 
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