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รำยงำนกำรศึกษำผลกระทบจำกกำรกำกับูแแล (Regulatory Impact Analysis: RIA)
ต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง มำตรฐำนของคุณภำพกำรให้บริกำรโทรคมนำคมประเภทเสียง
๑.
๒.

ชื่อเรื่อง
ร่ำง ประกำศ กสทช. เรื่อง มำตรฐำนของคุณภำพกำรให้บริกำรโทรคมนำคมประเภทเสียง
วัตถุประสงค์ และควำมเป็นมำ

๒.๑ วัตถุประสงค์
๒.๑.๑ เพื่อ คุ้ม ครองให้ผู้ใช้บริการได้รับ บริก ารโทรคมนาคมประเภทเสียงที่มี ม าตรฐานและ
คุณภาพการให้บริการที่ดีและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการโทรคมนาคม
๒.๑.๒ เพื่อปรับปรุงฐานอานาจในการบังคับใช้ประกาศให้เป็นปัจจุบันจากเดิมคือสานักงาน กทช.
เปลี่ยนเป็นสานักงาน กสทช. และกาหนดข้อบังคับให้มีความชัดเจนหรือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
๒.๑.๓ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมค่าชี้วัดคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทเสียงที่มี ความจาเป็น
ต่อคุณภาพการให้บริการแต่ไม่ได้มีการกาหนดให้บังคับใช้ในปัจจุบัน ให้เกิดความเหมาะกับสภาพการณ์และ
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการประเภทเสียงในปัจจุบัน
๒.๒ ควำมเป็นมำ
บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง เป็นบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่ มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับผู้ใช้บริการโทรคมนาคมในประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐานสาหรับการสื่อสารโทรคมนาคมที่จาเป็น
สาหรับการดารงชีวิตประจาวัน และการดาเนินธุรกิจ การกากับดูแลคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
จึงเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในแต่ละประเทศ
เพื่อคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการโทรคมนาคมที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่ดี
และสนับ สนุนให้เ กิ ดการพั ฒ นาโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศ อันจะก่ อให้เ กิ ดประโยชน์สูง สุดแก่
ผู้ใช้บริการโทรคมนาคม สานักงาน กทช. จึงได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียง ซึ่งได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดย
กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ซึ่งให้บริก ารโทรคมนาคมประเภทเสียง มีห น้าที่ต้องให้บริการโทรคมนาคมตาม
มาตรฐานคุณภาพการให้บริก าร ตามที่กาหนดและต้องดาเนินการวัดคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
๓.

เหตุผลและควำมจำเป็น

ด้วยวิวัฒนาการเทคโนโลยีโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เข้าสู่ยุคที่สามหรือ ๓G และได้มีการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ไร้สาย ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์เ สริม ประเภทอื่น ซึ่งในความเป็นจริง
เทคโนโลยีดังกล่าวยัง ไม่ได้มีการใช้บริการอย่างแพร่หลาย เมื่อเที ยบกับบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
ปัจจุบัน ซึ่งยังมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
เป็นบริการหลัก
หน้า ๒ จาก ๙

เนื่องจากประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ ปี พ .ศ. ๒๕๕๑ ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมาเทคโนโลยี โ ทรคมนาคมของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ประกอบกับสานักงาน กสทช. เห็นว่าประกาศ กทช.
ควรได้รับการปรับปรุงให้เป็นประกาศ กสทช. เพื่อให้กฎระเบียบมีความเป็นปัจจุบัน สานักงาน กสทช. จึงได้
แต่ ง ตั้ ง คณะท างานปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขประกาศ กทช. ฉบั บ ดั ง กล่า ว เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกั บ เทคโนโลยี แ ละ
สภาพการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งใช้ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงให้ได้รับบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
เหมาะสม โดยคณะทางานปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง มี
อานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง เพื่อให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกั บ สภาพการณ์ปัจ จุบัน และดาเนินการยกร่างประกาศคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียง
๒. นาเสนอร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามข้อ ๑ ต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม และคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
๓. ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ ร่าง
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามข้อ ๑
๔. นาเสนอร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามข้อ ๑ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เสนอต่อ
คณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคม และคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป
๕. ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
๔. กรอบแนวทำงและวิธีกำรศึกษำกฎหมำยเปรียบเทียบในเบื้องต้น
พระราชบัญ ญัติอ งค์ก รจัดสรรคลื่นความถี่และก ากั บ การประกอบกิ จ การวิท ยุก ระจายเสียง วิท ยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๔.๑ มำตรำ ๒๗
(๖) พิจารณาอนุญาตและกากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
(๑๐) กาหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางเทคนิคในการประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และในกิจการโทรคมนาคม
(๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอันเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของ กสทช.
๔.๒ มำตรำ ๒๘
ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เพื่อนา
ความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เกี่ยวกับการกากับดูแลการ
ประกอบกิ จการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใช้บังคับ เป็นการทั่วไปและ
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในการประกอบกิจ การหรือมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ โดยต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา เหตุผล ความจาเป็น และสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะรับฟังความคิดเห็น
ตลอดจนประเด็นที่ต้อ งการรับฟัง ความคิดเห็น ทั้ งนี้ ระยะเวลาในการรับฟัง ความคิดเห็นต้องไม่ น้อยกว่า
หน้า ๓ จาก ๙

สามสิบวัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจาเป็นเร่งด่วน กสทช. อาจกาหนดระยะเวลาในการรับฟัง
ความคิดเห็นให้น้อยกว่าระยะเวลาที่กาหนดได้
ให้สานักงาน กสทช. จัดทาบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ประกอบด้วยความคิดเห็น
ที่ได้รับมติหรือผลการพิจารณาของ กสทช. ที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลและแนวทางในการ
ดาเนินการต่อไป และเผยแพร่บันทึกดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสานักงาน กสทช.”
สานักงาน กสทช. เห็นควรกาหนดแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ดังนี้
- วิธีกำรแสูงควำมคิูเห็น
๑. การเผยแพร่ เ อกสารประกอบการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ใน website ของ
สานักงาน กสทช.
๒. การจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
และประชาชนทั่วไป
- รแปแบบกำรแสูงควำมคิูเห็น
ใช้วิธีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น
- ระยะเวลำในกำรแสูงควำมคิูเห็น
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
- เอกสำรประกอบกำรรับฟังควำมคิูเห็น
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป มี
เนื้อหาครอบคลุมเหตุผล ความจาเป็น และสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวตลอดจน
ประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น
๕.

กำรวัูประเมินผลต้นทุนและผลประโยชน์ของนโยบำย
ในปัจจุบันผู้รับใบอนุญาตซึ่งให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงจะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพการ
ให้บริการโทรคมนาคมไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการ
ให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันได้มีการตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานและคุณภาพการให้บ ริการโทรคมนาคมประเภทเสียงอยู่แล้ว บริการโทรศัพท์ ประจาที่ บริการ
โทรศัพท์สาธารณะ บริการโทรศัพท์ทางไกลผ่านการสื่อสารดาวเทียม ทั้ง ๓ บริการไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ทั้งค่าชี้วัดคุณภาพบริการและค่าเป้าหมาย แต่ให้คงไว้ซึ่งค่าชี้วัดคุณภาพบริการเป้าหมายเดิม ดังนั้นต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของนโยบายจึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น
สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขค่าเป้าหมายของค่าชี้วัดคุณภาพบริการที่มีการ
บังคับใช้ในประกาศฉบับปัจจุบัน(จานวน ๔ ข้อ)
ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

การปรับปรุงแก้ไข

เดิม
แก้ไขเป็น
๓.๑ อั ต ราส่ ว นการเรี ย กส าเร็ จ วัดในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ – วัดใน ๒ ช่วงเวลาได้แก่
(Successful call ratio) กรณี ๒๑.๐๐ เฉลี่ยทุก ๓ เดือน ๑. ช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เฉลี่ย
ที่ เ ป็ น การโทรศั พ ท์ ภ ายใน
ทุก ๓ เดือน
โครงข่ ายของผู้ป ระกอบการ
๒. ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ เฉลี่ยทุก
เดียวกัน
๓ เดือน
หน้า ๔ จาก ๙

ข้อ

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

๓.๒ อั ต ราส่ ว นการเรี ย กส าเร็ จ
(Successful call ratio) กรณี
ที่ เ ป็ น การโทรข้ า มโครงข่ า ย
ต่างผู้ประกอบการ

การปรับปรุงแก้ไข
เดิม

แก้ไขเป็น
โดยแยกข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา
กำรวั ู : วัด ในช่ วงเวลา การวัด : ๑. ช่วงเวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๐๐ น.
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ เฉลี่ยทุก เฉลี่ยทุก ๓ เดือน
๓ เดือน
๒. ช่วงเวลา ๑๖.๐๐–๑๙.๐๐ น.
เฉลี่ยทุก ๓ เดือน
เป้ำหมำย : ไม่น้อยกว่าร้อย โดยแยกข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา
ละ ๘๕
เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ไม่มากกว่าร้อยละ ๒
ไม่มากกว่าร้อยละ ๐.๓

๓.๕ อัต ราข้อ ร้ อ งเรี ยนที่ เ กี่ ยวกั บ
ข้อ ผิด พลาดในการเรีย กเก็ บ
ค่าบริการ
๓.๖ ระยะเวลาที่ ต้องรอในการขอ หมายเหตุ : ให้รวมถึงระบบ
ใช้บ ริก ารดูแลลูก ค้าจากศูนย์ IVR ด้วย โดยค่าเป้าหมาย
ตอบรับโทรศัพท์
๖๐ วินาที ให้นับจากตอนที่
ลู ก ค้ า ตั ด สิ น ใ จ คุ ย กั บ
Operator (นับจากตอนกด
หมายเลขเพื่อเลือกคุย)

หมายเหตุ : ให้สามารถเรียกไปยังพนักงาน
รับโทรศัพท์ (กดหมายเลขเพื่อเลือกคุยกับ
พนักงานรับโทรศัพท์ ) ได้ภายในชั้นเมนูที่
สอง ต่อจากขั้นตอนการเลือกภาษาซึ่งเป็น
ชั้นเมนูแรก

จากตารางค่าชี้วัดคุณภาพบริการในข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ เป็นค่าที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบอยู่แล้วในปัจจุบัน และจากการปรับปรุงแก้ไขเป็นการเปลี่ยนช่วงเวลาใน
การวัดเท่านั้น จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนในหมวดของการวัดค่าตัวชี้วัดคุณภาพบริการของผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียง สาหรับค่าชี้วัดคุณภาพบริการในข้อ ๓.๕ การปรับปรุงค่าเป้าหมายของค่าชี้วัด
คุณภาพบริการนี้ จะมีผลกระทบต่อต้นทุนผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ระบบเรียกเก็ บ ค่าบริก ารของแต่ล ะรายเนื่องจากเป็นค่ าชี้วัดคุณภาพบริก ารที่ สื่ อถึง ความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อความถูกต้องแม่นยาของการเรียกเก็บค่าบริการ ดังนั้นหากผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
มีระบบเรียกเก็บค่าบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว การปรับปรุงเป้าหมายของค่าชี้วัดคุ ณภาพบริการนี้
จะไม่ มี ผ ลกระทบในเรื่ อ งต้ น ทุ น ในหมวดการปรั บ ปรุ ง ต่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมประเภทเสี ย งเลย
ในส่วนของค่าชี้วัดคุณภาพบริการในข้อ ๓.๖ ค่าชี้วัดคุณภาพการนี้การปรับปรุงแก้ไขค่าชี้วัดคุณภาพบริการนี้
อาจจะมี ต้นทุนที่เ พิ่มขึ้นในส่วนของการเพิ่ม พนักงานที่ให้บริ ก ารลูกค้าของศูนย์ ตอบรับโทรศัพท์ เพื่อที่จ ะ
สามารถให้ผู้ใช้บริการได้สนทนากับพนักงานรับโทรศัพท์ ตามระยะเวลาที่กาหนด
สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้มีการเพิ่มเติมจากเดิมที่ไม่ได้กาหนดให้มีการวัดในประกาศฉบับ
ปัจจุบัน (จานวน ๕ ข้อ)
ข้อ
๓.๖

ค่ำชี้วัูคุณภำพบริกำร

ข้อกำหนู

จานวนครั้ ง ที่ห น่ วยรั บ -ส่ ง สั ญ ญาณวิทยุ ย่ อ ย
(Cell) ภายในสถานีฐาน ไม่สามารถให้บริการ
ได้ ติดต่ อกันเกิ น ๔ ชั่วโมง ใน ๑ เดือนต่ อ
จ านวน Cell ทั้ ง หมดในทุ ก สถานี ฐ าน
(network unavailability)

กำรคำนวณ : (จานวนครั้งที่ Cell ไม่สามารถให้บริการได้
ติดต่อกันเกิน ๔ ชั่วโมงใน ๑ เดื อน)x๑๐๐/จานวน Cell
ของผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดในทุกสถานีฐาน

กำรวัู : ให้วัดเป็นรายเดือน ส่งข้อมูล ให้สานัก งาน
หน้า ๕ จาก ๙

ข้อ

ค่ำชี้วัูคุณภำพบริกำร

ข้อกำหนู
กสทช. ทุก ๓ เดือน โดยแยกข้อมูลในแต่ละเดือน
ค่ำเป้ำหมำย : ไม่มากกว่า ๑๕ ครั้งต่อ ๑๐๐ Cell ต่อเดือน
(ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับถัดจาก
วั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป็ น ต้ น ไป จนครบ
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่ค่าชี้วัดคุณภาพบริการนี้มีผลใช้
บังคับ)

๓.๗

ไม่มากกว่า ๑๐ ครั้ง ต่อ ๑๐๐ Cell ต่อเดือน
(ให้ใช้บังคับภายหลังจากครบระยะเวลา ๒ ปี
นับจากวันที่ค่าชี้วัดคุณภาพบริการนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป)
ร้อยละของจานวนหน่วยรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุย่อย Cell ที่ไม่สามารถให้บริการได้สะสมเกิน ๒๔ ชั่วโมงภายใน
(Cell) ภายในสถานี ฐ านที่ห ยุ ด ท างานสะสมเกิ น ๑ เดื อ น โดยจะเริ่ ม นั บ ชั่ ว โมงสะสม ในกรณี ที่ Cell ไม่
กว่า ๒๔ ชั่วโมงภายใน ๑ เดื อน (Worst case สามารถให้บริการได้ติดต่อกันเกิน ๑ ชั่วโมงขึ้นไป
BTS outage in a month)
กำรคำนวณ : (จานวนของ Cell ที่หยุดทางานสะสมเกิน
กว่า ๒๔ ชั่วโมงภายใน ๑ เดือน) x ๑๐๐/จานวน Cell ของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดในทุกสถานีฐาน

กำรวัู : ให้วัดเป็นรายเดือน ส่งข้อมูลให้สานักงาน ทุ ก
๓ เดือน โดยแยกข้อมูลในแต่ละเดือน
ค่ำเป้ำหมำย : ไม่มากกว่าร้อยละ ๓
๓.๘

ร้ อ ย ละของ เวลารวมที่ ทุ ก หน่ ว ย รั บ -ส่ ง
สัญญาณวิทยุย่อย (Cell) ภายในสถานีฐานไม่
สามารถให้บริการได้ใน ๑ เดือนของเวลาที่ต้อง
ให้บริการทั้งหมด (Cumulative outage time
in a month)

ผลรวมของระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการได้ในหนึ่งเดือน
ของทุก Cell
กำรคำนวณ : (เวลารวมของทุ ก Cell ที่ไม่ สามารถ
ให้บริการได้ภายใน ๑ เดือน (หน่วยเป็นชม.)) x ๑๐๐/(๒๔
x จานวนวันของเดือน x จานวน Cell ของผู้ได้รับใบอนุญาต
ทั้งหมดในทุกสถานีฐาน)

กำรวัู : ให้วัดเป็นรายเดือน ส่งข้อมูลให้สานักงาน ทุก
๓ เดือน โดยแยกข้อมูลในแต่ละเดือน
ค่ำเป้ำหมำย : ไม่มากกว่าร้อยละ ๑
๓.๑๐ คุณภาพของเสียง (Mean Opinion Score กำรวัู : ให้อ้างอิงมาตรฐาน ITU-T P.862 หรือ ITU-T
(MOS))
P.863 (หรือส่วนที่ตรงกันในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า ) โดยให้
วัดเฉลี่ยทุก ๓ เดือน
เป้ำหมำย : ไม่ต่ากว่า ๒.๕ (ร้อยละ ๙๐ ของข้อมูลที่วัด
ได้ต้องไม่ต่ากว่าค่านี้)
จากตารางค่าชี้วัดคุณภาพบริการที่เพิ่มเติมขึ้นมา สาหรับข้อ ๓.๖ – ๓.๘ เป็นค่าชี้วัดคุณภาพบริการที่
กาหนดให้มีการวัดเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวกับโครงข่ายของผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของโครงข่ายแต่ละราย กล่าวคือหากผู้ให้บริการรายใดมีโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ
อยู่แล้ว ค่าชี้วัดคุณภาพการให้บริการนี้แทบจะไม่ มีผลกระทบต่อผู้ให้บริก ารเนื่องจากค่าชี้วัดคุณภาพการ
บริการในข้อ ๓.๖ – ๓.๘ เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงข่ายซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการอยู่
แล้วในการที่โครงข่ายต้องมีความพร้อมมากที่สุดในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามหาก
โครงข่ายของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพที่ต่า ไม่มีความพร้อมในให้บริการหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ค่าชีว้ ดั
หน้า ๖ จาก ๙

คุณภาพการให้บ ริก ารดัง กล่าวย่อ มส่ง ผลกระทบต่อ ต้นทุ น ในการที่ จ ะต้องปรับ ปรุง แก้ ไขเป็นอย่างมาก
เพื่อที่จะให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายขั้นต่าตามที่กาหนด สาหรับ ข้อ ๓.๙ การวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการนี้ใน
ปัจ จุบันผู้ใ ห้บ ริก ารโทรคมนาคมประเภทเสียงส่วนใหญ่ได้มี ก ารดาเนิน การวัดเป็ นปกติอยู่แ ล้ว แต่ก าร
ดาเนินการวัดดัง กล่าวของผู้ให้บริก ารเป็นการวัดในลัก ษณะสุ่มตรวจเท่ านั้น และไม่ได้ส่งค่าที่ วัดได้มาให้
สานักงานฯ ดังนั้นการกาหนดค่าชี้วัดคุณภาพบริการนี้อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภท
เสียงอยู่บ้าง ในการที่จะต้องกาหนดลักษณะและวิธีการวัดให้เป็นไปตามที่กาหนด ทั้งนี้ การบังคับใช้สาหรับค่า
ชี้วัดคุณภาพบริการข้อ ๓.๖ ข้อ ๓.๗ ข้อ ๓.๘ และข้อ ๓.๙ ตามเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย
ประกาศนี้กาหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป ดังนั้น ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมีร ะยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่ จะสามารถตรวจวัดตาม
ลักษณะและวิธีการตามที่กาหนด
ทั้งนี้ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด ต้นทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงข่ายนี้ ไม่สามารถประเมินเชิงปริมาณได้เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างของผู้ให้บริการเอง เช่น
จานวนผู้ใช้บริการ ระบบโครงข่าย (Access, Backhaul, Transmission) แต่การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงข่ายเป็นหน้าที่ของผู้ให้บ ริก ารอยู่แล้ว เพื่อที่จ ะทาให้เกิ ดคุณภาพการให้บริการที่ ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
๖. กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรูำเนินกำร
๖.๑ ู้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง (Voice) เป็นบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งยวดสาหรับประชาชนในประเทศ เป็นรูปแบบพื้นฐานสาหรับการสื่อสารโทรคมนาคมที่จาเป็นสาหรับการ
ดารงชีวิตประจาวัน และการดาเนินธุรกิจ ในประเทศไทยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
ได้เห็นถึงความสาคัญของคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง จึงได้ออกประกาศเรื่อง มาตรฐานและ
คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ซึ่งได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551
ซึ่ง จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณภาพการให้บ ริการโทรคมนาคมประเภทเสียงมี คุณภาพการ
ให้บริการเป็นที่น่าพอใจสาหรับผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการ
กาหนดมาตรฐานของคุณภาพการให้บ ริก ารเพื่อที่จ ะใช้ เป็นเกณฑ์ พื้นฐานในการตรวจสอบคุณภาพของผู้
ให้บริการโทรคมนาคม
๖.๒ ู้ำนผแ้บริโภค
การคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการโทรคมนาคมที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่
ดี ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงแก้ไขประกาศฉบับปัจจุบันอีกทั้งการกาหนดค่าชี้วัดคุณภาพบริการ
ที่มีการวัดประสิทธิภาพของโครงข่ายย่อมจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศ ให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการโทรคมนาคม
๖.๓ ู้ำนกำรแข่งขันในภำคอุตสำหกรรม
การกาหนดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงต้องดาเนินการตรวจวัดและเผยแพร่ข้อมูล
คุณภาพการให้บริการต่อสาธารณะชน มุ่งเน้นที่จะให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
เอง และปล่อยให้คุณภาพการให้บริการเป็นไปตามกลไกการแข่งขันทางการตลาด ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการเดียวกัน
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๖.๔ ู้ำนกำรใช้ทรัพยำกรโทรคมนำคม
คลื่นความถี่ถือ เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ ดัง นั้นการก าหนดมาตรฐานของคุณภาพการ
ให้บริการเพื่อที่จะใช้เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการตรวจสอบคุณภาพของผู้ให้บริการโทรคมนาคม จึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญ ยิ่ง เพราะในอี ก แง่มุ ม หนึ่ ง เปรียบเสมื อ นการตรวจสอบการใช้คลื่น ความถี่ของผู้ให้ บ ริก าร ให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจากคลื่นความถี่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้เกิดคุณภาพการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพหากผู้ให้บริการนาคลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรรมาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ตาม
ประเภทกิจการที่ได้รับอนุ ญาตย่อมจะส่ง ผลให้เ กิดคุณภาพการให้บริการที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการโทรคมนาคม
๖.๕ ู้ำนผแ้ประกอบกำรขนำูเล็ก
ผู้ให้บริการรายเล็กและ/หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) ส่วนมากเป็น
การให้บริการโดยการซื้อต่อบริการ หรือเช่าโครงข่ายของผู้ให้บริการรายใหญ่ ซึ่งมีมาตรฐานของคุณภาพการ
ให้บริการขั้นต่าเดียวกันอยู่แล้วและหลักเกณฑ์การใช้บังคับจะให้ทาการวัดในค่าชี้วัดคุณภาพบริการที่สามารถ
ทาการวัดได้หากค่าชี้วัดคุณภาพบริการใดไม่สามารถวัดได้ ให้ระบุว่าข้อมูลผลการวัดจะสามารถอ้างอิงได้จาก
โครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตรายใด ดังนั้นการกาหนดมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการขั้นต่าจึงไม่ส่งผล
กระทบหรือเป็นภาระต่อผู้ประกอบการรายเล็กแต่อย่างใด
๗. มำตรกำรบังคับใช้และกำรติูตำมตรวจสอบ
๗.๑ มำตรกำรบังคับใช้
การบังคับใช้ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง ตามข้อ ๘ ของ (ร่าง) ประกาศ ฉบับดังกล่าวได้กาหนดไว้ ชัดเจนคือ “ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ในส่วนของค่าเป้าหมายของค่าชี้วัด
คุณภาพบริการข้อ ๓.๖ ข้อ ๓.๗ ข้อ ๓.๘ และข้อ ๓.๙ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
ให้ใช้บัง คับ เมื่ อ พ้ นก าหนดหนึ่ ง ร้อ ยแปดสิบ วั น นับ ถัดจากวั นประกาศในราชกิ จ จานุเ บกษาเป็นต้นไป ”
เนื่องจากประกาศ กทช. ฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้อยู่แล้วดังนั้นจึงสามารถบังคับใช้ฉบับแก้ไขได้ทันที ยกเว้น
ข้อ ๓.๖ ข้อ ๓.๗ ข้อ ๓.๘ และข้อ ๓.๙ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เนื่องจากจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในการวัดหรือ ใน
การติดตั้งระบบในการตรวจสอบคุณภาพบริการดังกล่าว ดังนั้นจึงกาหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๗.๒ กำรติูตำมตรวจสอบ
การติด ตามตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้ บ ริก าร
โทรคมนาคมประเภทเสียง ตามข้อ ๖ ของ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว ได้กาหนดไว้ชัดเจนคือ “ข้อ ๖ ผู้รับ
ใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเผยแพร่ผลการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตเป็น
รายไตรมาส ตามรูปแบบที่สานักงานกาหนด ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนดให้เผยแพร่เป็นระดับด้วยก็ได้ และส่ง
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริก ารให้สานัก งานทราบภายในสามสิ บ วั น หลั ง จากสิ้นไตรมาส รวมถึ ง ต้อง
จัดเก็บหลักฐานที่มาของข้อมูล ดังกล่าวอย่างน้อยเก้ าสิบวันหลังจากที่ผู้รับใบอนุญาตได้ส่ง รายงานค่าชี้วัด
คุณภาพบริการให้สานักงาน โดยให้สานักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ
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ในกรณีที่ การให้บ ริการโทรคมนาคมประเภทเสียงไม่ เป็นไปตามมาตรฐานของคุณภาพการ
ให้บริก ารโทรคมนาคมตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ ในระหว่างไตรมาสใดก็ตาม ผู้รับ
ใบอนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ เ พิ ่ ม เติ ม ต้ อ งส่ง รายงานชี้แจงข้อมู ลและแสดงสาเหตุต่อกรณีดังกล่าว รวมทั้งแผน
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ ให้สานักงานทราบภายในสามสิบวันหลังจากสิ้นไตรมาสนั้น
ทั้งนี้ สานักงานอาจประกาศกาหนดพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการวัดค่าชี้วัด
คุณภาพบริการบางค่าชี้วัดสาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการเฉพาะด้วย”
๗.๓ บทลงโทษ
บทลงโทษ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บ ริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง ตามข้อ ๗ ของ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว ได้กาหนดไว้ชัดเจนคือ “ข้อ ๗ หากผู้รับใบอนุญาต
ไม่ดาเนินการตามประกาศฉบับนี้ ให้ดาเนินการตามบทบัญญัติในหมวด ๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ว่าด้วยการบังคับทางปกครอง”
๘. งบประมำณที่ต้องใช้ในกำรูำเนินกำร และแหล่งที่มำของงบประมำณ
๙.

ระยะเวลำและแผนูำเนินกำร
-

๑๐. หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง และรำยชื่อผแ้จัูทำ
สานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
_____________________
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