ั เคลือ
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศพท์
่ นทีข
่ อง บริษ ัท ดีแทค ไตรเน็ต จาก ัด
ประเภทข้อมูล

พารามิเตอร์คณ
ุ ภาพการให้บริการ

ค่ามาตรฐาน

ระยะเวลาสาหรับการขอเริม
่ เปิ ดใช ้บริการเข ้าถึงอินเทอร์เน็ ต

1) สาหรับระบบ Pre-paid

(Supply time for internet access)

ไม่เกิน 3 ชัว่ โมง สาหรับร ้อยละ 90 ของการขอเริม
่ เปิ ดใช ้บริการเข ้าถึงอินเทอร์เน็ ต

ผลการว ัดคุณภาพการให้บริการ Q4/2557
ผ่าน

ในแต่ละไตรมาส
2) สาหรับระบบ Post-paid

ผ่าน

ไม่เกิน 5 ชัว่ โมงทาการ สาหรับร ้อยละ 90 ของการขอเริม
่ เปิ ดใช ้บริการเข ้าถึง
อินเทอร์เน็ ตในแต่ละไตรมาส
ระยะเวลาทีต
่ ้องรอสาหรับการโทรติดต่อสอบถามด ้านบริการ/

ไม่น ้อยกว่า 60 วินาที

21.77

การคิดค่าใช ้บริการ/การขอรับคาปรึกษาจากเจ ้าหน ้าที่
(Response time for service/ billing/ admin enquiries)
ร ้อยละการร ้องเรียนเกีย
่ วกับความถูกต ้องของการคิดค่าใช ้บริการ

1) สาหรับระบบ Pre-paid

(Percentage of bill correctness complaints)

รวมกับจานวนผู ้ใช ้บริการทีร่ ้องเรียนเกีย
่ วกับค่าใช ้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง

ผ่าน

แล ้วไม่เกินร ้อยละ 1 ของจานวนผู ้ใช ้บริการระบบ Pre-paid โดยเฉลีย
่ ในเดือนนัน
้
2) สาหรับระบบ Post-paid
รวมกับจานวนใบแจ ้งหนีท
้ ถ
ี่ ก
ู ร ้องเรียนในบริการโทรคมนาคมประเภทเสียงแล ้วไม่

ผ่าน

เกินร ้อยละ 1 ของใบแจ ้งหนีท
้ งั ้ หมดทีอ
่ อกในเดือนนัน
้
ระยะเวลาทีใ่ ช ้ในการแก ้ปั ญหาเรือ
่ งร ้องเรียนจากผู ้ใช ้บริการ

ไม่เกิน 30 วัน

ผ่าน

(Resolution time for customer complaints)
ร ้อยละของระยะเวลาทีไ่ ม่สามารถให ้บริการผ่านคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
(Radio Network Unavailability)

ให ้รายงานค่าทุกไตรมาสโดยไม่มก
ี ารกาหนดเป้ าหมายขัน
้ ต่า

0.24

อัตราส่วนจานวนครัง้ ทีใ่ ช ้ FTP ได ้สาเร็จ (FTP success ratio)

- กรณี Download

ผ่าน

ไม่ต่ากว่าร ้อยละ 80 สาหรับ 2G และ3G ขึน
้ ไป
- กรณี Upload

ผ่าน

ไม่ต่ากว่าร ้อยละ 70 สาหรับ 2G และ3G ขึน
้ ไป
ความเร็วเฉลีย
่ ในการส่งข ้อมูลของ FTP (FTP mean data rate)

1) กรณี Download
- สาหรับ 3G ขึน
้ ไป ไม่ต่ากว่า 153 kbps (ร ้อยละ 40 ของ

ผ่าน

Peak bit rate ของ UMTS R99 (384 kbps)) สาหรับร ้อยละ 75 ของการรับส่ง
FTP ทีส
่ าเร็จภายในเวลาทีก
่ าหนด (Timeout)
- สาหรับ 2G ไม่ต่ากว่า 20 kbps (ร ้อยละ 50 ของ Peak bit rate ของ GPRS

ผ่าน

Multi-Slot Class 9 ทีใ่ ช ้ 2 Timeslot
(40 kbps)) สาหรับร ้อยละ 75 ของการรับส่ง FTP ทีส
่ าเร็จ
ภายในเวลาทีก
่ าหนด (Timeout)
อัตราส่วนจานวนครัง้ ที่ HTTP โหลดได ้สาเร็จ (HTTP success ratio)

- สาหรับ 3G ขึน
้ ไป ไม่ต่ากว่าร ้อยละ 90

ผ่าน

- สาหรับ 2G ไม่ต่ากว่าร ้อยละ 80

ผ่าน

ระยะเวลาทีใ่ ช ้ในการส่ง SMS จากฝั่ งส่งไปยังฝั่ งรับ

ไม่เกิน 90 วินาที สาหรับร ้อยละ 80 ของ SMS ทีฝ
่ ั่ งรับได ้รับสาเร็จภายใน Timeout

ผ่าน

(SMS end-to-end delivery time)

ที่ 175 วินาที

ระยะเวลาทีใ่ ช ้ในการส่ง MMS จากฝั่ งส่งไปยังฝั่ งรับ

ภายใน 5 นาที สาหรับร ้อยละ 70 ของ MMS ทีฝ
่ ั่ งรับได ้รับสาเร็จภายใน Timeout

(MMS end-to-end delivery time)

ที่ 13 นาที

อัตราส่วนจานวนครัง้ ทีส
่ ามารถเข ้าถึงบริการสตรีมมิง่

ผ่าน

ไม่มก
ี ารกาหนดค่าขัน
้ ต่า

100%

ไม่มก
ี ารกาหนดค่าขัน
้ ต่า

100%

(Streaming service accessibility)
อัตราส่วนจานวนครัง้ การแสดงวีดท
ี ัศน์แบบสตรีมมิง่ ได ้อย่างสมบูรณ์
(Streaming reproduction success ratio)

ั เคลือ
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศพท์
่ นทีข
่ อง บริษ ัท ดีแทค ไตรเน็ต จาก ัด
ประเภทเสียง

พารามิเตอร์คณ
ุ ภาพการให้บริการ

ค่ามาตรฐาน

ผลการว ัดคุณภาพการให้บริการ Q 4/2557

ไม่น ้อยกว่า 90 %

ผ่าน

ไม่น ้อยกว่า 85 %

ผ่าน

ไม่น ้อยกว่า 2 %

ผ่าน

อัตราข ้อร ้องเรียนทีเ่ กีย
่ วกับข ้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ

ไม่เกิน 2 % ต่อเดือน

ผ่าน

ระยะเวลาทีต
่ ้องรอในการขอใช ้บริการดูแลลูกค ้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์

ไม่นานกว่า 60 วินาที

21.77

อัตราส่วนการเรียกสาเร็จ (Success call ratio)
กรณีทเี่ ป็ นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู ้ประกอบการเดียวกัน
อัตราส่วนการเรียกสาเร็จ (Success call ratio)
กรณีทเี่ ป็ นการโทรข ้ามโครงข่ายต่างผู ้ประกอบการ
อัตราส่วนของกรณีทส
ี่ ายหลุด (Drop Call Rate) ภายในโครงข่ายเดียวกัน

(Response time for accessing customer-service call center)

