
รายงานคณุภาพการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จ ากดั 

ประเภทเสียง 
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อตัราสว่นการเรยีกส าเรจ็ (Successful call ratio) 
กรณีทีเ่ป็นการโทรศพัทภ์ายในโครงขา่ยของผูป้ระกอบการเดยีวกนั 

ไม่น้อยกว่า 90% ผ่าน 

อตัราสว่นการเรยีกส าเรจ็ (Successful call ratio)                                
กรณีทีเ่ป็นการโทรขา้มโครงขา่ยต่างผูป้ระกอบการ 

ไม่น้อยกว่า 85% ผ่าน 

อตัราสว่นของกรณีทีส่ายหลุด (Drop Call Rate) ภายในโครงขา่ยเดยีวกนั ไม่มากกว่า  2% ผ่าน 
อตัราขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกบัขอ้ผดิพลาดในการเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร ไม่เกนิ 2% ต่อเดอืน ผ่าน 
ระยะเวลาทีต่อ้งรอในการขอใชบ้รกิารดแูลลกูคา้จากศนูยต์อบรบัโทรศพัท ์
(Response time for accessing customer-service call center) 

ไม่นานกว่า 60 วนิาท ี 16.66 
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ระยะเวลาส าหรบัการขอเริม่เปิดใชบ้รกิารเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต 
(Supply time for internet access) 

๑)    ส าหรบัระบบ Pre-paid  
ไม่เกนิ ๓ ชัว่โมง ส าหรบัรอ้ยละ ๙๐ ของการขอเริม่เปิดใชบ้รกิารเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต
ในแต่ละไตรมาส 
๒)    ส าหรบัระบบ Post-paid  
ไม่เกนิ ๕ ชัว่โมงท าการ ส าหรบัรอ้ยละ ๙๐ ของการขอเริม่เปิดใชบ้รกิารเขา้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ตในแต่ละไตรมาส 

ผ่าน 
 
 

ผ่าน 

ระยะเวลาทีต่อ้งรอส าหรบัการโทรตดิต่อสอบถามดา้นบรกิาร/การ
คดิค่าใชบ้รกิาร/การขอรบัค าปรกึษาจากเจา้หน้าที ่      
(Response time for services/ billing/ admin enquiries) 

ไม่เกนิ ๖๐ วนิาท ี 15 

รอ้ยละการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัความถูกตอ้งของการคดิค่าใชบ้รกิาร  
(Percentage of bill correctness complaints) 
 
 
 

๑) ส าหรบัระบบ Pre-paid  
รวมกบัจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีร่อ้งเรยีนเกีย่วกบัค่าใชบ้รกิารโทรคมนาคมประเภทเสยีง
แลว้ไม่เกนิรอ้ยละ ๑ ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบ Pre-paid โดยเฉลีย่ในเดอืนนัน้ 
๒) ส าหรบัระบบ Post-paid  
รวมกบัจ านวนใบแจง้หนี้ทีถู่กรอ้งเรยีนในบรกิารโทรคมนาคมประเภทเสยีงแลว้ไม่
เกนิรอ้ยละ ๑ ของใบแจง้หนี้ทัง้หมดทีอ่อกในเดอืนนัน้   

ผ่าน 
 
 

ผ่าน 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาเรื่องรอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิาร 
(Resolution time for customer complaints)    
 

ไม่เกนิ ๓๐ วนั 
 

ผ่าน 
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รอ้ยละของระยะเวลาทีไ่ม่สามารถใหบ้รกิารผ่านคลื่นความถีว่ทิย ุ
(Radio Network Unavailability) 

ใหร้ายงานค่าทุกไตรมาสโดยไมม่กีารก าหนดเป้าหมายขัน้ต ่า 0.29% 

อตัราสว่นจ านวนครัง้ทีใ่ช ้FTP ไดส้ าเรจ็ (FTP success ratio) 
 
 
 

- กรณี Download  
ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ ๘๐ ส าหรบั ๒G และ๓G ขึน้ไป 
- กรณี Upload  
ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ ๗๐ ส าหรบั ๒G และ๓G ขึน้ไป 

ผ่าน 
 

ผ่าน 

ความเรว็เฉลีย่ในการสง่ขอ้มลูของ FTP (FTP mean data rate) 
 
 
 
 
 
 

๑)  กรณี Download   
- ส าหรบั ๓G ขึน้ไป ไม่ต ่ากว่า ๓๔๕ kbps (รอ้ยละ ๙๐ ของ Peak bit rate ของ 
UMTS  R๙๙) ส าหรบัรอ้ยละ ๗๕ ของการรบัสง่ FTP ทีส่ าเรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 
(Timeout)  
- ส าหรบั ๒G  ไม่ต ่ากว่า ๔๘ kbps (รอ้ยละ ๘๐  ของ Peak bit rate ของ GPRS 
Multi-Slot Class ๙ ทีใ่ช ้๓ Timeslot (60 kbps)) ส าหรบัรอ้ยละ ๗๕ ของการรบัสง่ 
FTP ทีส่ าเรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด (Timeout)  
๒) กรณี Upload  
- ส าหรบั ๓G ขึน้ไป ไม่ต ่ากว่า ๑๕๓ kbps (รอ้ยละ ๔๐ ของ Peak bit rate ของ 
UMTS R99 (๓๘๔ kbps)) ส าหรบัรอ้ยละ ๗๕ ของการรบัสง่ FTP ทีส่ าเรจ็ภายใน
เวลาทีก่ าหนด (Timeout) 
- ส าหรบั ๒G   ไม่ต ่ากวา่ ๒๐ kbps (รอ้ยละ ๕๐ ของ Peak bit rate ของ GPRS 
Multi-Slot Class ๙ ทีใ่ช ้๒ Timeslot (๔๐ kbps)) ส าหรบัรอ้ยละ ๗๕ ของการรบัสง่ 
FTP ทีส่ าเรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด (Timeout) 
 

 
ผ่าน 

 
 

ผ่าน 
 
 
 

ผ่าน 
 
 

ผ่าน 

อตัราสว่นจ านวนครัง้ที ่HTTP โหลดไดส้ าเรจ็ (HTTP success ratio) 
 

- ส าหรบั ๓G ขึน้ไป ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ ๙๐ 
- ส าหรบั ๒G ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ ๘๐ 

ผ่าน 
ผ่าน 
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ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการสง่ SMS จากฝ ัง่สง่ไปยงัฝ ัง่รบั 
(SMS end-to-end delivery time) 

ไม่เกนิ ๙๐ วนิาท ีส าหรบัรอ้ยละ ๘๐ ของ SMS ทีฝ่ ัง่รบัไดร้บัส าเรจ็ภายใน Timeout 
ที ่๑๗๕ วนิาท ี

ผ่าน 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการสง่ MMS จากฝ ัง่สง่ไปยงัฝ ัง่รบั  
(MMS end-to-end delivery time) 

ภายใน ๕ นาท ีส าหรบัรอ้ยละ ๗๐ ของ MMS ทีฝ่ ัง่รบัไดร้บัส าเรจ็ภายใน Timeout   
ที ่๑๓ นาท ี

ผ่าน 

อตัราสว่นจ านวนครัง้ทีส่ามารถเขา้ถงึบรกิารสตรมีมิง่        
(Streaming service accessibility) 

ไม่มกีารก าหนดค่าขัน้ต ่า 100% 

อตัราสว่นจ านวนครัง้การแสดงวดีทีศัน์แบบสตรมีมิง่ไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
(Streaming reproduction success ratio) 

ไม่มกีารก าหนดค่าขัน้ต ่า 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


