
 

รายงานคณุภาพการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่อง บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั 

ประเภทขอ้มลู 

พารามเิตอรค์ณุภาพการใหบ้รกิาร คา่มาตรฐาน ผลการวดัคณุภาพการใหบ้รกิาร Q4/2557 

ระยะเวลาส าหรับการขอเริม่เปิดใชบ้รกิารเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต 

(Supply time for internet access)  

1) ส าหรับระบบ Pre-paid 

ไมเ่กนิ 3 ชัว่โมง ส าหรับรอ้ยละ 90 ของการขอเริม่เปิดใชบ้รกิารเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต

ในแตล่ะไตรมาส 

 2) ส าหรับระบบ Post-paid                                                                        

ไมเ่กนิ 5 ชัว่โมงท าการ ส าหรับรอ้ยละ 90 ของการขอเริม่เปิดใชบ้รกิารเขา้ถงึ

อนิเทอรเ์น็ตในแตล่ะไตรมาส   

ผา่น  

 

 

ผา่น 

 

ระยะเวลาทีต่อ้งรอส าหรับการโทรตดิตอ่สอบถามดา้นบรกิาร/ 

การคดิคา่ใชบ้รกิาร/การขอรับค าปรกึษาจากเจา้หนา้ที ่

(Response time for service/ billing/ admin enquiries)  

ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนิาท ี 21.77 

รอ้ยละการรอ้งเรยีนเกีย่วกับความถกูตอ้งของการคดิคา่ใชบ้รกิาร   

(Percentage of bill correctness complaints)  

1) ส าหรับระบบ Pre-paid 

รวมกับจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีร่อ้งเรยีนเกีย่วกับคา่ใชบ้รกิารโทรคมนาคมประเภทเสยีง

แลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบ Pre-paid โดยเฉลีย่ในเดอืนนัน้ 

2) ส าหรับระบบ Post-paid 

รวมกับจ านวนใบแจง้หนีท้ีถ่กูรอ้งเรยีนในบรกิารโทรคมนาคมประเภทเสยีงแลว้ไม่

เกนิรอ้ยละ 1 ของใบแจง้หนีท้ัง้หมดทีอ่อกในเดอืนนัน้ 

ผา่น 

 

 

 

                           ผ่าน 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการแกปั้ญหาเรือ่งรอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิาร  

(Resolution time for customer complaints)  

ไมเ่กนิ 30 วัน ผา่น 

รอ้ยละของระยะเวลาทีไ่มส่ามารถใหบ้รกิารผ่านคลืน่ความถีว่ทิยุ  

(Radio Network Unavailability) 

ใหร้ายงานคา่ทกุไตรมาสโดยไมม่กีารก าหนดเป้าหมายขัน้ต ่า 0.24 



อัตราสว่นจ านวนครัง้ทีใ่ช ้FTP ไดส้ าเร็จ (FTP success ratio) - กรณี Download 

ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 80 ส าหรับ 2G และ3G ขึน้ไป 

- กรณี Upload 

ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 70 ส าหรับ 2G และ3G ขึน้ไป 

ผา่น 

 

ผา่น 

ความเร็วเฉลีย่ในการสง่ขอ้มลูของ FTP (FTP mean data rate) 

 

1) กรณี Download 

- ส าหรับ 3G ขึน้ไป ไม่ต ่ากวา่ 153 kbps (รอ้ยละ 40 ของ 

Peak bit rate ของ UMTS R99 (384 kbps)) ส าหรับรอ้ยละ 75 ของการรับสง่ 

FTP ทีส่ าเร็จภายในเวลาทีก่ าหนด (Timeout) 

- ส าหรับ 2G ไมต่ ่ากวา่ 20 kbps (รอ้ยละ 50 ของ Peak bit rate ของ GPRS 

Multi-Slot Class 9 ทีใ่ช ้2 Timeslot 

(40 kbps)) ส าหรับรอ้ยละ 75 ของการรับสง่ FTP ทีส่ าเร็จ 

ภายในเวลาทีก่ าหนด (Timeout) 

 

                            ผา่น 

 

 

ผา่น 

 

อัตราสว่นจ านวนครัง้ที ่HTTP โหลดไดส้ าเร็จ (HTTP success ratio) - ส าหรับ 3G ขึน้ไป ไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 

- ส าหรับ 2G ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 80 

ผา่น 

ผา่น 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการสง่ SMS จากฝ่ังสง่ไปยังฝ่ังรับ 

(SMS end-to-end delivery time) 

ไมเ่กนิ 90 วนิาท ีส าหรับรอ้ยละ 80 ของ SMS ทีฝ่ั่งรับไดรั้บส าเร็จภายใน Timeout 

ที ่175 วนิาท ี

ผา่น 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการสง่ MMS จากฝ่ังสง่ไปยังฝ่ังรับ  

(MMS end-to-end delivery time) 

ภายใน 5 นาท ีส าหรับรอ้ยละ 70 ของ MMS ทีฝ่ั่งรับไดรั้บส าเร็จภายใน Timeout 

ที ่13 นาท ี 

ผา่น 

อัตราสว่นจ านวนครัง้ทีส่ามารถเขา้ถงึบรกิารสตรมีมิง่  

(Streaming service accessibility) 

ไมม่กีารก าหนดคา่ขัน้ต ่า 100% 

อัตราสว่นจ านวนครัง้การแสดงวดีทีัศนแ์บบสตรมีมิง่ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

(Streaming reproduction success ratio) 

ไมม่กีารก าหนดคา่ขัน้ต ่า 100% 
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ประเภทเสยีง 

พารามเิตอรค์ณุภาพการใหบ้รกิาร คา่มาตรฐาน ผลการวดัคณุภาพการใหบ้รกิาร Q 4/2557 

อัตราสว่นการเรยีกส าเร็จ (Success call ratio)  

กรณีทีเ่ป็นการโทรศัพทภ์ายในโครงขา่ยของผูป้ระกอบการเดยีวกัน  

ไมน่อ้ยกวา่ 90 % ผา่น 

อัตราสว่นการเรยีกส าเร็จ (Success call ratio)  

กรณีทีเ่ป็นการโทรขา้มโครงขา่ยต่างผูป้ระกอบการ 

ไมน่อ้ยกวา่ 85 % ผา่น 

อัตราสว่นของกรณีทีส่ายหลดุ (Drop Call Rate) ภายในโครงขา่ยเดยีวกัน 

 

ไมน่อ้ยกวา่ 2 % ผา่น 

อัตราขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกับขอ้ผดิพลาดในการเรยีกเก็บคา่บรกิาร 

 

ไมเ่กนิ 2 % ตอ่เดอืน ผา่น 

ระยะเวลาทีต่อ้งรอในการขอใชบ้รกิารดแูลลกูคา้จากศนูยต์อบรับโทรศัพท ์

(Response time for accessing customer-service call center) 

ไมน่านกวา่ 60 วนิาท ี 21.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


