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SMS MANUAL 

คู่มือการส่งข้อความ SMS 

 

Single SMS 

ส่งข้อความแบบทีละเบอร ์
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วิธีการ Log in เข้าสู่ระบบ One Way SMS 

 ไปที่เว็บไซต์ www.molinksms.com แล้วกดปุ่ม CLIENT LOGIN 

  
 

 ใส่ Username และ Password แล้วกด  

          

 เมื่อท าการเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเห็นชื่อ Log-in ของท่านอยู่ที่ด้านบนซ้ายมือ 

 
 

 วิธีการดูเครดิตคงเหลือ SMS Balance จะอยู่ด้านบนขวามือสุด  

 
 

 วิธีออกจากระบบ วิธี Logout 

หากท่านต้องการออกจากระบบ ท่านสามารถ Logout ได้ที่นี ้

 

  

http://www.molinksms.com/
http://www.molinksms.com/
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Single SMS: ส่งข้อความแบบทีละเบอร์ 

วิธีการส่งข้อความ SMS แบบทีละเบอร์ ได้สูงสุด 20 เบอร์ 

 เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว 

 ไปที่เมนู Single SMS ส่งข้อความแบบทีละเบอร ์

 

 
 

 

 แล้วใส่หมายเลขมือถือที่ต้องการส่งที่ช่อง NUMBER ท่านสามารถใส่ได้มากสูงสุด 20 หมายเลข 

 

 
 

 หมายเลขมือถือต้องข้ึนต้นด้วย 668 ตัวอย่าง 089119XXXX เปลี่ยนเป็น 6689119XXXX 

(ตัด 0 แล้วเพิ่ม 66 แทน) 

 หมายเลขเบอร์มือถือที่สองและหมายเลขเบอร์มือถือที่ตามมาให้ใส่เครื่องหมายจุลภาคหรือ

เครื่องหมายคอมม่า , ตามด้วยหมายเลขเบอร์มือถือต่อไปติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค  

ตัวอย่าง 6689557XXXX,6687554XXXX,6683221XXXX,6689332XXXX,6689444XXXX 
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 Sender Name ทางทีมงานจะตั้งชื่อผู้ส่งให้และระบบจะ Default ให้ทันท ี

(ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Sender name เองได้) 

 
 

 Message Type คือชนิดของข้อความ จะมีอยู่ 2 แบบ 

แบบที่ 1 คือ Unicode เป็นข้อความภาษาไทย หรือ ไทยและอังกฤษผสมกัน 

แบบที่ 2 คือ TEXT เป็นข้อความอังกฤษเท่าน้ัน 

 
 

 ระบบ Message Type ชนิดของข้อความ ท่านไม่ต้องเลือกแล้ว  

เพราะระบบจะเลือกใหท้่านโดยอัตโนมัต ิเมื่อท่านใส่ข้อความแบบไหนก็ตาม ไทยหรืออังกฤษ 

 ช่อง Message คือช่องส าหรับใส่ข้อความ เน้ือหาของข้อความนั้น ระบบจะท าการค านวน

ตัวอักษร รวมเว้นวรรค รวมสระ การผสม 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ ระบบจะท าการรวมยอดของ 

เน้ือข้อความแล้วจะสรุปเป็นตัวเลขแบบ Real Time ใหท้ันท ี

 Characters/Messages คือ จ านวนตัวอักษรและจ านวนเครดิตของข้อความที่ก าลังจะถูกส่ง 

 
 ผลค านวนของจ านวนตัวอักษรและผลค านวนของจ านวนเครดิตต่อ 1 ข้อความ 

 ข้อความที่เป็นภาษาไทยเท่าน้ันจะได้ 70 ตัว รวมสระ เว้นวรรค ตัวเลข สัญลักษณ์และ

เครื่องหมาย 

 ข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ันจะได้ 160 ตัว รวมสระ เว้นวรรค ตัวเลข สัญลักษณ์และ

เครื่องหมาย 

 ข้อความที่เป็นภาษาไทย+อังกฤษ ผสมกันจะได้ 70 ตัว รวมสระ เว้นวรรค และตัวเลข 

 Template คือข้อความที่ถูกใช้บ่อยๆ ที่ท่านเตรียมไว้ใน Template  

เลือกข้อความที่ต้องการและกดปุ่ม Select ข้อความจะถูกใส่ที่ช่อง Message โดยอัตโนมัต ิ
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 ถ้าต้องการตั้งเวลาส่งให้กดรูปที่ Schedule Information 

 ตั้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการให้กดที่รูปปฏิทิน  

กด << เมื่อต้องการเปลี่ยน เดือนและปี >> 

 เลือก วัน กด เลขวันที่ ทีต่้องการได้เลย 

 

 
 

 Time Picker ตั้งเวลาส่ง ให้กดที่รูปนาฬิกา  แล้วเลือกเวลาที่ต้องการ 

 
 

 ท่านสามารถก าหนดเวลาเป็นเศษนาทีได้ เช่น 2:13 

โดยเปลี่ยนที่ช่องเวลาเป็นเวลาที่ท่านต้องการ 

 
 

 แล้วกด SEND เพื่อท าการส่งข้อความนั้นๆ 
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SMS MANUAL 

คู่มือการส่งข้อความ  

 
Bulk SMS 

ส่งข้อความแบบจ านวนมาก 
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Bulk SMS ส่งข้อความแบบจ านวนมาก 
 

คือวิธีการส่งข้อความแบบ 1 ข้อความเดียวกันที่เหมือนๆกัน  

ไปสู่เครื่องรับโทรศัพท์ครัง้ละหลายๆ ผู้รับพร้อมๆกัน 

 

 
 

วิธีการส่งข้อความแบบจ านวนมาก 

 ไปที่เมนู Bulk SMS ส่งข้อความแบบจ านวนมาก 

 เตรียมไฟล์ Excel ที่มีเบอร์มือถือเท่าน้ัน ดังตัวอย่าง  

ไฟล์ Excel ต้องมี 1 Column A เท่านั้นและต้องเป็นหมายเลขเบอร์มือถือเท่านั้น  

และมี Excel Sheet เพียง 1 Sheet (แผ่นงาน) เท่าน้ัน 

 แล้วท าการ Save as เป็น Excel 97 - 2003 Workbook ส าหรับคนที่ใช้ Microsoft Office 

version มากกว่า 2003 ขึ้นไป เช่น Microsoft Office 2007, 2010 

 ชื่อของไฟล์ Excel ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เป็นภาษาไทยไม่ได้ 
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 Sender Name ทางทีมงานจะตั้งให้และระบบจะ Default ให้ทันที 

(ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Sender name เองได้) 

 
 Message Type ชนิดของข้อความ ท่านไม่ต้องเลือกแล้ว 

เพราะระบบจะเลือกใหอ้ัตโนมัต ิเมื่อท่านใส่ข้อความแบบไหนก็ตาม 

 
 เตรียมข้อความที่ต้องการจะส่ง เช่น 

 “สวัสดีค่ะ วันน้ี-30 ก.ย. 58 นี้ โปรโมชั่นพิเศษสุด ลด 50% ที่ CTW” 

 ใส่ข้อความที่เตรียมไว้ที่ช่อง Message  

 Template หรือเลือกข้อความที่ถูกใช้บ่อยๆ ที่ท่านเตรียมไว้ใน Template  

แล้วกด Select ข้อความจะถูกใส่ที่ช่อง Message โดยอัตโนมัต ิ

 

 
 

 ถ้าต้องการตั้งเวลาส่งให้กดรูปที่ Schedule Information 

 ตั้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการให้กดที่รูปปฏิทิน  

 กด << เมื่อต้องการเปลี่ยน เดือนและปี >> 

 เลือก วัน กด เลขวันที่ ที่ต้องการได้เลย 

 Time Picker ตั้งเวลาส่ง ให้กดที่รูปนาฬิกา  แล้วเลือกเวลาที่ต้องการ 

 คลิก Browse หาและเลือกไฟร์ที่ต้องการจะ Upload 

 คลิก ที่ Mobile Number Upload Files  

 หาและเลือกไฟรท์ี่เตรียมไว้และที่ต้องการจะ Upload เมื่อเลือกไฟล์แล้วกด Open 

 แล้วกด  เพื่อท าการส่งข้อความ 
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SMS MANUAL 

คู่มือการส่งข้อความ  

 
Personalized Bulk SMS 

ส่งข้อความเฉพาะบุคคลจ านวนมาก  



 
 

Copyright©2012 MolinkSMS Tel.022649588 e-mail: info@molinksms.com Page 10 

 

 

วิธีการท าส่งข้อความแบบ Personalized Message 
 

เลือกเมนู Personalized Bulk SMS 

 
 

 เลือก Sender Name ที่ต้องการ (หากท่านมีหลายตัวเลือก Sender Name) 

 Message Type ชนิดของข้อความ ท่านไม่ต้องเลือกแล้ว 

เพราะระบบจะเลือกใหอ้ัตโนมัต ิเมื่อท่านใส่ข้อความแบบไหนก็ตาม 

 

สิ่งส าคัญที่สุดในการท า Personalized Message  

คือการเตรียมไฟลแ์ละเข้าใจค่าแต่ละค่าของตัวแปร 

  



 
 

Copyright©2012 MolinkSMS Tel.022649588 e-mail: info@molinksms.com Page 11 

 

 

การเตรียม Fields ต่างๆในไฟล์ Excel  

ตามระบบ Personalized Message 

 กฎข้อบังคับข้อแรกที่ต้องปฎิบัต ิField Column Database มไีด้ 6 Columns เท่าน้ัน 

 ไฟล์ตัวอย่างด้านล่างนี้ เป็นไฟล์ที่ต้องการส่งข้อความที่แต่ละคนจะมีเน้ือหาข้อความที่ 

ไม่เหมือนกัน แต่หัวชื่อ Field Column แต่ละ Field เหมือนกัน คือ... 

  

    Mobile Phone    Name   Lastname     Prize                Location        Date  

 
 

 เมื่อท่านมีไฟล์ Excel และข้อมูลพร้อม อันดับแรกตัดหัวช่ือออก คือ Row แถวที่ 1 

 
 

 เมื่อตัด Row แถวที่ 1 ออกแล้วจะเป็นแบบน้ี Row แถวที่ 1 จะเป็นข้อมูลดังด้านล่างนี ้

 
 กฎข้อบังคับข้อที่สอง Column A ต้องเป็นหมายเลขมือถือเท่านั้น 

และต้องขึ้นต้นด้วย 668 หรือ 669  

 หมายเลขเบอร์มือถือใน Field นี้ ห้ามเว้นวรรค เช่น 668 9119 1510  

(หน้าเลข 66 และหลังของหมายเลข ต้องไม่มีเว้นวรรคด้วย) 

ห้ามมีขีดกลาง – เช่น 668-9119-1568 
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 กฎข้อบังคับข้อที่สาม ถ้าไฟล์ Excel ข้อท่านมีหลาย Excel Sheet (มีหลายแผ่นงาน) 

ท่านต้องตัดออกทั้งหมด ยกเว้น Sheet แผ่นงานที่ท่านต้องการ ให้เหลือเพียง 1 Sheet 

เท่าน้ัน ตัวอย่าง Excel file ด้านล่างมีทั้งหมด 5 Sheets (5 แผ่นงาน) 

 
 

ท่านต้องตัดออกให้เหลือเพียงแค่ 1 Sheet ที่ท่านต้องการเท่านั้น 

 
 

 กฎข้อบังคับข้อที่สาม เรามาท าความเข้าใจระบบกันว่าค่าแต่ละค่าคือตัวแปรอะไร 

Column แต่ละ Column จะมีค่าที่แน่นอน  

แล้วใส่เครื่องหมาย เคร่ืองหมายวงเล็บปีกกา หรือเรียกอีกอย่างว่าเคร่ืองหมายวรรค

ตอนรูปดังนี้ { } ปิดหน้าปิดหลัง 

  

เคร่ืองหมายวงเล็บปีกกา { } นั้นจะอยู่ด้านบน บ. ใบไม้ กับ ล. ลิง  

 

Column A เท่ากับ 0 เพราะเป็นหมายเลขมือถือไม่ต้องใส่อะไร 

Column B เท่ากับ 1 เมื่อใส่เครื่องหมายแล้วจะเป็น {1} 

Column C เท่ากับ 2 เมื่อใส่เครื่องหมายแล้วจะเป็น {2} 

Column D เท่ากับ 3 เมื่อใส่เครื่องหมายแล้วจะเป็น {3} 

Column E เท่ากับ 4 เมื่อใส่เครื่องหมายแล้วจะเป็น  {4} 

Column F เท่ากับ 5 เมื่อใส่เครื่องหมายแล้วจะเป็น  {5} 

 
 ดังน้ันเราจะเข้าใจว่า 

{1}คือ Name 

{2}คือ Lastname 

{3}คือ Prize 

{4}คือ Location 

{5}คือ Date 
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 ทบทวนการเตรียมไฟล์ใหค้รบ:  

 Column แรกต้องเป็นหมายเลขมือถือ ( Column A ต้องเป็นหมายเลขมือถือ) 

 ตัด Row แรกออกที่เป็นชื่อ Filed 

 ตัด Sheet อื่นๆออก ให้เหลือแค่แผ่นงานที่ต้องการเพียงแค่ 1 แผ่นงาน 

 หมายเลขมือถือต้องเป็น 668 หรือ 669 เป็นต้น 

 จากนั้นท่าน Save as ไฟล์ Excel 97 - 2003 Workbook ส าหรับคนที่ใช้ Microsoft 

Office version มากกว่า 2003 ขึ้นไป และตั้งชื่อไฟลเ์ป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่าน้ัน 

เช่น SMS_22_12_2555 เป็นต้น 

 จากนั้น ท่านพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการส่ง พร้อมค่าต่างๆที่เตรียมไว้ เช่นนี ้

 
ดังตัวอย่าง ระบบจะค านวนว่าข้อความของท่านมีตัวอักษร รวมเป็นกี่ SMS Credits 

 

 สรุปการท าข้อความแบบ Personalized ท่านจะเห็นข้อความที่แตกต่างกันไป หนึ่งเบอร์

หนึ่งข้อความที่เป็นเฉพาะดังตัวอย่างที่ท่านเห็น ในเน้ือข้อความจริงจะมี ชื่อ นามสกุล  

ของรางวัล สถานที่ และ วันเดือนปี ของแต่ละเบอร์ จะแตกต่างกันไปตาม Database ของ

ของท่าน ดังน้ันบางข้อความอาจมีความยาวมากกว่า 2 Credits ตามความยาวของชื่อและ

นามสกุล หรือชื่อของสถานทีและชื่อของรางวัล 

 

 จากนั้นท าการ Upload ไฟล์ที่ท่านได้เตรียมไว้และได้ท าการ Save as ไว้ในขั้นต้น 

 
 กด Browse แล้วเลือกไฟล์ที่ท่าน Save as ไว้ เช่น SMS_22_12_2555 

 เลือกไฟล์นั้น แล้วกด Open 

ถ้าต้องการตั้งเวลาส่งให้กดรูปที่ Schedule Information 

 ตั้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการให้กดที่รูปปฏิทิน 

 กด << เมื่อต้องการเปลี่ยน เดือนและปี >> 

 เลือกวัน กด เลขวันที่ต้องการได้เลย 

 Time Picker ตั้งเวลาส่ง ให้กดที่รูปนาฬิกา แล้วเลือกเวลาที่ต้องการ 

 

 เมื่อเสร็จแล้วกด  เพื่อท าการส่งข้อความ 
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SMS MANUAL 

คู่มือการส่งข้อความ  
 

Phone Book  

การสร้างกลุ่มสมุดโทรศัพท์ 
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การเตรียม Fields ต่างๆในไฟล์ Excel  

ตามระบบการสร้างกลุ่มรายชื่อ Groups 

 การเตรียมไฟล์ส าหรับน าเข้าไปอยู่ในกลุ่ม กฎข้อบังคับข้อแรกทีต่้องปฎิบัตคิือ Field 

Column Database มีได้ 2 Columns เท่าน้ัน Column A และ Column B 

 กฎข้อบังคับข้อที่สอง Column A ต้องเป็นรายชื่อคนหรือร้านค้าบริษัท  

 กฎข้อบังคับข้อที่สาม Column B ต้องเป็นหมายเลขมือถือเท่านั้น 

และต้องขึ้นต้นด้วย 668 หรือ 669  

 หมายเลขเบอร์มือถือใน Field นี้ ห้ามเว้นวรรค เช่น 668 9119 1510  

(หน้าเลข 66 และหลังของหมายเลข ต้องไม่มีเว้นวรรคด้วย) 

ห้ามมีขีดกลาง – เช่น 668-9119-1568 

  
 กฎข้อบังคับข้อทีส่ี่ ถ้าไฟล์ Excel ข้อท่านมีหลาย Excel Sheet (มีหลายแผ่นงาน) 

ท่านต้องตัดออกทั้งหมด ยกเว้น Sheet แผ่นงานที่ท่านต้องการ ให้เหลือเพียง 1 Sheet เท่าน้ัน 

ตัวอย่าง Excel file ด้านล่างมีทั้งหมด 5 Sheets (5 แผ่นงาน) 

 
 ท่านต้องตัดออกให้เหลือเพียงแค่ 1 Sheet ที่ท่านต้องการเท่านั้น 

 
 จากนั้นท่าน Save as ไฟล์ Excel 97 - 2003 Workbook ส าหรับคนที่ใช้ Microsoft Office 

version มากกว่า 2003 ขึ้นไป และตั้งชื่อไฟลท์ี่ท่านต้องการ เช่น VIPMEMBERS เป็นต้น เป็น

ภาษาอังกฤษเท่านั้นหรือตัวเลขก็ได้ 
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วิธกีารสร้างกลุ่มรายชื่อ Groups  

และวิธีการ Upload รายชื่อเข้าไปในกลุ่ม 

 เลือกเมนู Groups สร้างกลุ่มรายช่ือโทรศัพท์ 

 
 

 พิมพ์ชื่อกลุ่มที่ท่านต้องการในช่อง Name เช่น VIP Member แล้วกดปุ่ม Submit 

 
 รายชื่อกลุ่มจะแสดงด้านล่าง และรายละเอียดต่างๆของแต่ละค าคือ: 

 Select คือ ปุ่มกดเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของกลุ่มและ ต้องการลบหมายเลขมือถือบาง

เบอร์ออกจากกลุ่ม 

 Group Name คือ ชื่อของกลุ่ม 

 Total คือ จ านวนหมายเลขมือถือที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆ 

 Delete คือ ปุ่มกดเมื่อต้องการลบ รายชื่อกลุ่มนั้นๆ 

 
 จากนั้น วิธีการน ารายชื่อและหมายเลขมือถือเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ท่านได้สร้างไว้ 

 เลือก Phone List Upload file 

 
 ท่านจะเห็นหน้าตาแบบด้านล่างนี้อยู่ทางซ้ายมือ 

 
 เลือกกลุ่ม ที่ท่านต้องการจะ Upload รายช่ือและหมายเลขมือถือเข้ากลุ่ม  

ที่ Add to group 
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 เลือกไฟล์ที่ท่านต้องการจะ Upload กด Browse แล้วเลือกไฟล์ที่ท่านได้เตรียมไว้ขั้นต้น 

เช่น VIPMEMBERS 

 
 

 เลือกไฟล์ที่ท่านต้องการ แล้วคลิก Open 

 
 

 จากนั้นกด SAVE เพื่อท าการ Upload ไฟล์ 

 
 

 ระบบจะท าการ Upload ไฟล์ แล้วจะสรุปยอดให้ท่านเหมือนด้านล่าง 

กลุ่ม VIP Members จะมีหมายเลขทั้งหมด 20 เบอร์ ตามตัวอย่างด้านล่าง 

การ Upload รายชื่อเข้าไปในกลุ่มเสร็จสิ้น 
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วิธีการลบบางหมายเลขมือถือที่อยู่ในกลุ่มที่ท่านต้องการ 
 

 หากท่านต้องการลบบางหมายเลขมือถือที่อยู่ในกลุ่ม VIPMEMBERS ท่านเพียงไปที่ 

 
 

 แล้วกดปุ่มที่ Select ของกลุ่มที่ท่านต้องการลบบางหมายเลขมือถือที่อยู่ในกลุ่ม 

 
 

 เมื่อท่านกดปุ่ม Select แล้ว ท่านจะเห็น 2 ช่อง คือ  

         People Not in List         และ            People in list 

 
 

 People Not in list คือ รายชื่อและหมายเลขมือถือที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ท่านเลือก Select 

 People in list คือ รายชื่อและหมายเลขมือถือที่อยู่ในกลุ่มที่ท่านเลือก Select 
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 ขอให้ท่านมองที่ช่องด้านขวาเพียงอย่างเดียว คือช่อง People in list 

 หากท่านต้องการลบเบอร์มือถือที่ท่านไม่ต้องการออกจากกลุ่ม ท่านเพียงใส่หมายเลยที่ท่านไม่

ต้องการใส่ลงที่ช่อง Mobile แล้วกดปุ่ม เช่น ใส่หมายเลข 66891195686 แล้วกดเลือก Contains 

 

  
 

 ท่านจะเห็นเบอร์มือถือที่ท่านไม่ต้องการแสดงออกมาด้านลา่ง ดังน้ันเพียงท่านกดปุ่ม Remove 

เพียงเท่านี้ท่านก็ได้ท าการลบเบอร์นั้นออกจากกลุ่มแล้ว 

 

 
 

วิธีการเพิ่มหมายเลข (จ านวนน้อยๆ) มือถือใส่ในกลุ่มที่ท่านต้องการ 

 ไปที่เมนู Phone List 

 
 

 ท่านจะเห็น Phone Book ทั้งเล่ม เหมือนด้านล่างนี้ 
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 ท่านใส่ ชื่อของเจ้าของหมายเลขมือถือ และ เบอร์มือถือ  

ที่ช่อง Name และ Mobile Number จากนั้นกด Submit 

วิธีนี้คือการเพิ่มรายชื่อทีละหมายเลขทีละชื่อ One by One 

 
 เมื่อกด Submit แล้ว รายชื่อและหมายเลขมือถือ จะเข้าระบบ Phone Book ด้านล่างนี้ 

 
 

 แล้วกลับไปที่เมนูที่ Groups 

 
 

 แล้วกดปุ่มที่ Select ของกลุ่มที่ท่านต้องการเพิ่มหมายเลขมือถือใส่เข้าไปอยู่ในกลุ่ม 

 
 

 เมื่อท่านกดปุ่ม Select แล้ว ท่านจะเห็น 2 ช่อง คือ  

         People Not in List         และ            People in list 
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 ขอให้ท่านมองที่ช่อง People Not in list 

 
 

 แล้วให้ท่านใส่เบอร์ที่ท่านต้องการให้อยู่ในกลุ่มที่ท่านเลือกแล้ว ใส่ลงที่ช่อง Mobile 

 ยกตัวอย่าง เบอร์ที่ท่านต้องการเพิ่มคือ 66891195690 แล้วกดเลือก Contains 

 
 เมื่อกดปุ่มเลือก Containsแล้ว รายชื่อและหมายเลขมือถือจะแสดงด้านล่าง ดังตัวอย่าง 

 
 

 ดังน้ันให้กด Select เพื่อท าการให้เบอร์นี้ไปอยู่ในกลุ่มที่ท่านได้เลือกแล้ว 

 เมื่อกด Select แล้ว เบอร์ที่อยู่ในช่อง People not in list จะหายไปอยู่ในช่อง People in list 

 

 
 

 ดังน้ันการเพิ่มเบอร์ 66891195690 ไปอยู่กลุ่มที่ท่านต้องการเป็นอันเสร็จสิ้น 

 หากท่านต้องการเพิ่มรายชื่อ 10 – 20 หมายเลขมือถือ ท่านสามารถใช้วิธีการ Upload รายช่ือ

เข้าไปในกลุ่มได้เช่นกัน 

 

 



 
 

Copyright©2012 MolinkSMS Tel.022649588 e-mail: info@molinksms.com Page 22 

 

 
 

วิธีการลบกลุ่มที่ท่านไม่ต้องการออกจากระบบ Phone Book 

 ไปที่เมนู Groups 

 
 

 ด้านขวามือสุดจะมีปุ่ม Delete เพียงท่านเลือกดูชื่อกลุ่มที่ท่านไม่ต้องการออกจากระบบ 

แล้วกดปุ่ม Delete ของกลุ่มนั้นๆ กลุ่มที่ถูกลบออกจากระบบจะหายไปจากแถบ Group name 

 
 

 การลบกลุ่ม ไม่เป็นการลบหมายเลขมือถือออกจากระบบ Phone Book 

หมายเลขมือถือยังอยู่ใน Phone List ทั้งหมด  

เช่น กลุ่ม VIP Members มีหมายเลขมือถือทั้งหมด 28 เบอร ์เมื่อท่านท าการลบกลุ่ม VIP 

Members แล้ว แต่หมายเลขมือถือทั้งหมด 28 เบอร์ยังอยู่ในที่ Phone List 

 ถ้าท่านต้องการลบหมายเลขมือถือทั้งหมด 28 เบอร ์ท่านต้องไปลบที่ Phone list 

 เพียงท่านไปที่เมนู Phone List แล้วเลือกเบอร์มือถือที่ท่านไม่ต้องการออก กดแค่ปุ่ม Delete 

 
 ดังนั้น เมื่อเบอร์มือถือนั้นถูก Delete แล้ว จะไม่อยู่ในระบบเลย 
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SMS MANUAL 

คู่มือการส่งข้อความ  
 

Template SMS 

สร้างรูปแบบข้อความที่ใช้เป็นประจ า 
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วิธีการสร้างรูปแบบข้อความที่ใช้เป็นประจ า 

 เลือกเมนู Template SMS สร้างรูปแบบข้อความที่ใช้ประจ า 

 
 

 พิมพ์ข้อความที่ใช้ประจ าลงในช่อง Message 

เน้ือหาของข้อความนั้น ระบบจะท าการค านวนตัวอักษร รวมเว้นวรรค รวมสระ การผสม 2 

ภาษาไทยและอังกฤษ ระบบจะท าการรวมยอดของเน้ือข้อความและสรุปเป็นตัวเลขทันท ี

 
 

 เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบค าให้ถูกต้อง ก่อนท าการ SAVE  

เพราะข้อความที่ถูก SAVE แล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว กด SAVE 

 
 

 เมื่อท าการกด SAVE แล้ว ข้อความจะแสดงด้านล่าง และสถานะของข้อความจะเป็น Active ทันที 

คือ ข้อความนั้นพร้อมใช้ที่ Template 

 
 หากท่านไม่ต้องการใช้ข้อความ ท่านสามารถ Deactivate คือการปิดใช้ข้อความนั้นๆ  

ข้อความที่ถูก Deactivate จะมีสถานะ Status เป็น In-Active และข้อความจะไม่อยู่ในช่อง 

Template 
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 ทุกๆ เมนูไม่ว่าจะเป็น SINGLE SMS, BULK SMS, PERSONALIZED BULK SMS, GROUP SMS 

จะมีข้อความที่ใช้ประจ าที่ท่านได้สร้างไว้อยู่ในช่อง Template ทุกเมนู 

 

 

 

 ท่านสามารถเลือกข้อความที่ท่านได้สร้างไว้ตรงดรอปดาวน์เมนู 

 
 

 ข้อความใน Template ไม่สามารถถูกลบ แต่ข้อความใน Template สามารถถูกปิดไม่ให้

แสดงในดรอปดาวน์เมนูได้ โดยท าการ Deactivate เมื่อท่านไม่ต้องการใช้งานข้อความนั้น 
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SMS MANUAL 

คู่มือการส่งข้อความ  
 

Reports 

รายงานการส่งและผู้ใช้ระบบ 
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วิธีการดู Report และ Export Report SMS 

 เลือกเมนู SMS Report รายงานการส่งข้อความ 

เมนูนี้เป็นการดูรายงานการส่ง SMS ทุกข้อความที่ท่านได้ท าการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการ

ส่งแบบ Single SMS, Bulk SMS, Personalized Bulk SMS หรือ Group SMS 

 
 

 เมื่อคลิกที่ SMS Report รายงานการส่งข้อความ จะเห็นหน้าตาแบบน้ีด้านขวามือ 

ท่านสามารถดูรายงานการส่งได้หลายรูปแบบ เช่น เฉพาะเบอร์มือถือเพื่อท่านต้องการ

ทราบว่า หมายเลขมือถือเบอร์นัน้ส่งผ่านถึงผู้รับหรือไม่ เป็นต้น 

 
 

 Mobile Number: หากท่านต้องการตรวจสอบหมายเลขมือถือแบบเฉพาะเจาะจงเบอร์

ใดเบอร์หนึ่ง ว่าส่งไปแล้ว ผู้รับได้รับขอความหรือไม่ หรือท่านต้องการทราบสถานะการส่ง

ของเบอร์นั้นว่าอยู่สถานะไหนอยู่ ท่านเพียงใส่หมายเลขมือถือลงที่ช่อง Mobile Number 

ขึ้นต้นด้วย 668 หรือ 669 เช่น 6689119XXXX ตัวรายงานจะแสดงเฉพาะเบอร์มือถือนั้น

เพียงเบอร์เดียว 

 
 

 Sender Name: ท่านต้องการดูรายงานผลส่ง SMS เฉพาะเจาะจง Sender Name ใน

กรณีที่ท่านมีหลาย Sender Name เช่น ต้องการรางงานส่งเฉพาะ Sender Name ที่เป็น 

VIP เท่าน้ัน เป็นต้น ท่านเพียงใส่หมายเลขมือถือลงที่ช่อง Sender ตัวรายงานจะแสดงผล

เฉพาะจ านวนเบอร์มือถือนั้นที่ถูกส่งออกโดยใช้ Sender Name เป็น VIP เท่าน้ัน 

 
 

 Date From – Date To ท่านต้องการรายงานผลส่ง SMS เป็นรายวัน รายสัปดาห์ ราย

เดือนหรือช่วงเวลาวันและเดือนที่ท่านต้องการ เช่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง วันที่ 

31 สิงหาคม 2555 เพียงท่านเลือกช่วงวันเวลาและเดือนเริม่ต้นจากถึงช่วงวันเวลาและ

เดือนที่ท่านต้องการ 
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 หากท่านไม่ได้ใส่ตัวแปรใดๆ เช่น เบอร์มือถือ, Sender Name หรือช่วงวันเวลา 

แล้วท่านกดปุ่ม   อย่างเดียว ท่านจะได้ผลลัพธ ์รายงานทั้งหมดที่ท่านได้ท า

การส่ง SMS ในกรณนีี ้ทางเราขอไม่แนะน า เพราะหากข้อมูลของท่านเป็นจ านวน แสน

หรือล้านหมายเลข ระบบจะแสดงผลได้ช้า ท่านควรใส่ค่าตัวแปร เช่นระยะเวลา 

 

 การกดปุ่ม Reset คือการตั้งค่าตัวแปรทั้งหมดใหม ่

 
 

 ผลสรุปรายงานการส่งจะแสดงเหมือนด้านล่างนี้เมื่อกดปุ่ม Search แล้ว 

 
 

 รายงานจะแสดงผลต่างๆ เช่น 

 Message ID คือ ระบบจะสร้างหมายเลย ID ของแต่ละข้อความโดยอัตโนมัต ิ

 Mobile No. คือ หมายเลขมือถือที่ถูกส่งออก 

 Sender คือ ชื่อผู้ส่งที่ถูกใช้ของข้อความนั้นๆ 

 Type คือ ชนิดประเภทของข้อความนั้นๆ มีอยู่ 2 แบบ Unicode และ Text 

 Message คือ เน้ือหาของข้อความนั้นๆ 

 Credit คือ จ านวนเครดิตที่ถูกใช้ไปของข้อความนั้นๆ 

 Preset Date คือ วันเวลาของข้อความที่ท่านได้ท าการตั้งเวลาส่งล่วงหน้า 

 Date Input คือ วันเดือนปีและเวลาที่ท าการส่งของข้อความนั้นๆ 

 Status คือ สถานะของข้อความที่ส่ง ว่าอยู่ในสถานะไหนอยู่ ทั้งหมดมี 5 สถานะ

คือ Pending อยู่ระหว่างการรอส่ง, Success ถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว, System Fail 

ระบบส่งขัดข้อง ระบบจะคืนเครดิตทันท,ี Server Fail เซิร์ฟเวอร์เครือข่ายขัดข้อง 

ระบบจะคืนเครดิตทันท,ี Insufficient Credit จ านวนเครดิตหมดลงแล้ว 

 Date Send คือ วันเดือนปีและเวลาของข้อความถูกส่งถึงผู้รับแล้ว 

 

 

 ปุ่ม  จะแสดงก็ต่อเมื่อ ท่านได้ท าการใส่ค่าต่างๆที่ท่านต้องการแล้ว  

กดปุ่ม Search ปุ่ม Export จะแสดงให้ท่านท าการดาวน์โหลดไฟล์ 
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วิธีการดู SMS Summary Report 

 SMS Summary Report สรุปรายงานทั้งหมด 

 
 

 เมื่อกดที่เมนู SMS Summary Report  แล้ว รูปร่างหน้าตาจะเป็นดังด้านล่างนี้ 

 
 

 ด้านขวามือจะให้ท่านใส่ค่าวันที่เดือนและปีที่ท่านต้องการดูรายงานสรุปในช่วงเวลาไหน 
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 เมื่อกดที่ปุ่มรูปปฏิทิน  จะมปีฏิทินแสดงออกมาให้ท่านเลือกวันเดือนและป ี

เลือก Date Form คือจากช่วงเวลา ไปถึงช่วงเวลาที่สิ้นสุดคือ Date To 

 
เมื่อเลือกช่วงเวลาที่ท่านต้องการแล้ว กด Search ผลสรุปรายงานการส่งจะแสดงทันที 

หากท่านต้องตั้งช่วงเวลาใหม่ เพียงกดปุ่ม Reset 

 
ผลสรุปรายงานการส่งจะแสดงเหมือนด้านล่างนี้ 

 
 รายงานจะแสดงผลต่างๆ เช่น 

 Date Send คือ วันเดือนปีและเวลาของข้อความที่ถูกส่งออกไปถึงผู้รับ 

 Total คือ จ านวนข้อความทั้งหมดที่ถูกส่งออกไปถึงผู้รับในช่วงเวลานั้นๆ 

 Pending คือ จ านวนข้อความทั้งหมดที่ยังไม่ถึงผู้รับ เป็นข้อความที่อยู่ในระบบ

เครือข่ายที่อยู่ในคิวรอส่งถึงผู้รับ เบอร์ที่อยู่ในส่วนนี้นานเพราะระบบจะพยายามส่ง

ข้อความ SMS ไปถึงผู้รับ ถ้าเจ้าของเบอร์มือถือนั้น ปิดเครื่อง หรือในเวลาช่วงน้ัน

และพื้นที่นั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ระบบจะพยายามส่งทุกๆ 15 วินาทีจน

หมายเลขมือถือนั้นถูกเปิดใช้งานหรือมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 

 Success คือ จ านวนข้อความทั้งหมดถูกส่งถึงผู้รับส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 

 System Fail คือ จ านวนข้อความส่งไม่ถึงผู้รับ เพราะระบบส่งข้อความเกิดปัญหา

ขัดข้องในช่วงเวลานั้น ถ้าเกิดปัญหาระบบส่งขัดข้อง ระบบจะคืนจ านวน SMS 

เครดิตที่อยู่ในสถานะ  System Fail ทั้งหมดโดยอัตโนมัตทินัท ี

 Server Fail คือ จ านวนข้อความส่งไม่ถึงผู้รับ เพราะสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

ของเบอร์มือถือจ านวนน้ันๆ เกิดปัญหาขัดข้องหรือปัญหาเครือข่ายล่ม ระบบจะคืน

จ านวน SMS เครดิตที่อยู่ในสถานะ  Server Fail ทั้งหมดโดยอัตโนมัตทิันท ี

 Insufficient Credit คือ จ านวนข้อความยังส่งไม่ถึงผู้รับ เพราะจ านวน SMS 

Credits ของท่านไม่พอ SMS Credits ได้หมดลงแล้ว 


