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ื่ มต่อ
1. การเชอ
 Standard URL
URL ใช ้งานจริง http://www.thaibulksms.com/sms_api.php ( มีการ Block IP )
URL สาหรับทดสอบ http://www.thaibulksms.com/sms_api_test.php ( ไม่มก
ี าร Block IP )

 SSL URL
URL ใช ้งานจริง https://secure.thaibulksms.com/sms_api.php ( มีการ Block IP )
URL สาหรับทดสอบ https://secure.thaibulksms.com/sms_api_test.php ( ไม่มก
ี าร Block IP )


Verisign is the SSL Centificate provider of choice for over 95% of the Fortune
500 and the world’s 40 largest banks. They trust VeriSign because of our
encryption technology and rigorous business authentication practices. When
you protect your site with Secure Site Pro with EV SSL Certificates and display
the VeriSign Secured Seal, your customers know that their transactions are
secure and your site can be trusted

 Method
GET/POST

 Access Policy
- By Username & Password
- By Fixed Remote IP Address (on request)

้
2. ความปลอดภัยในการใชงาน
 Secure Socket Layer (SSL) – 256Bit by VeriSign.
่ การ Login หาก Login ผิดเกิน 5 ครัง้ /วัน บัญชผ
ี ู ้ใชงานที
้
่
 ป้ องกันการสุม
ถ
่ ก
ู สุม
้
จะถูกระงับการเข ้าใชงานช
วั่ คราว และมีระบบแจ ้งให ้เจ ้าของทีแ
่ ท ้จริงทราบ
่ การ Login โดยไม่มบ
ี แ
 หากเกิดการสุม
ี ัญชท
ี่ ท ้จริง เกิน 5 ครัง้ /วัน หมายเลข IP
้
Address นัน
้ ๆ จะถูกปฏิเสธการเข ้าใชงานทั
นที 1 วัน ในทุกๆระบบ

“หากต ้องการทดสอบการทางานของ API ให ้ใช ้ URL สาหรับทดสอบเท่านัน
้ “
เนือ
่ งจากจะไม่มก
ี าร Block IP แม ้ว่าจะมีการส่งข ้อมูลไม่ถก
ู ต ้องมา หากนา URL จริง
ไปใช ้ทดสอบอาจทาให ้ถูกล็อคบัญชีตามเงือ
่ นไขข ้างต ้นได ้

3. การสง่ ค่า
3.1

ชนิดตัวแปร

Variable

Type

Description

username

STRING(30)

User Account

password

STRING(30)

User Password

msisdn

LONGTEXT

Destination Phone Number
(08xxxxxxxx) and multiple number
by using comma (,)
Ex. 08xxxxxxxx,08yyyyyyyy

message

LONGTEXT

SMS Message able to send long text
and system will split it to each SMS
encoding UTF-8, TIS-620 only

sender

STRING(10)

sender name has allowed

ScheduledDelivery

STRING(15)

format YYMMDDhhmm

force

Standard/premium

Used for force SMS type

3.2

รูปแบบการสง่

 Standard
username=demo&
password=demo&
msisdn=0812345678&
message=test&
sender=SMS&
ScheduledDelivery=0901010101&
force=standard

 Premium
username=demo&
password=demo&
msisdn=0812345678&
message=test&
sender=SMS&
ScheduledDelivery=0901010101&
force=premium

3.3

้
ตัวอย่าง ( URL ) สาหรับใชทดสอบ


ข ้อมูล username / password สาหรับทดสอบ
Username = thaibulksms
Password = thisispassword
หมายเหตุ : สาหรับ URL ทดสอบนัน
้ ใช ้ได ้เฉพาะ User = thaibulksms เท่านัน
้



ทดสอบ URL ( ไม่มก
ี ารส่ง Parameter ใดๆเข ้ามา )
URL : http://thaibulksms.com/sms_api_test.php
XML Return :
<SMS>
<Status>0</Status>
<Detail>Unable Authentication, No username provided.</Detail>
</SMS>



ทดสอบกรอก username / password ( กรอก username / password ไม่ตรงกับ
account ทีใ่ ช ้ทดสอบ )
URL : http://thaibulksms.com/sms_api_test.php?username=xxxx
&password=thisispassword&msisdn=0123456789&message=test
XML Return :
<SMS>
<Status>0</Status>
<Detail>Unable Authentication, Ref #2</Detail>
</SMS>



ทดสอบไม่กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ( ไม่สง่ Parameter : msisdn )
URL :
http://thaibulksms.com/sms_api_test.php?username=thaibulksms
&password=thisispassword&message=test
XML Return :
<SMS>
<Msisdn></Msisdn>
<Status>0</Status>
<Detail>Invalid Phone Number</Detail>
</SMS>



ทดสอบไม่กรอกข ้อความ ( ไม่สง่ Parameter : message )
URL :
http://thaibulksms.com/sms_api_test.php?username=thaibulksms
&password=thisispassword&msisdn=0123456789
XML Return :
<SMS>
<Status>0</Status>
<Detail>Message Error, No message provided.</Detail>
</SMS>



่ phonebook group ทีใ่ ช ้สาหรับทดสอบ
ชือ
Phonebook group = TestGroup



ื่ phonebook group ( ใส่ชอ
ื่ group ใน Parameter : msisdn )
ทดสอบใส่ชอ
่ ถูกต ้อง
URL : สาหรับในกรณีท ี่ format ถูกต ้องและชือ
http://thaibulksms.com/sms_api_test.php?username=thaibulksms
&password=thisispassword&msisdn=0123456789,TestGroup&message=test
XML Return :
<QUEUE>
<Msisdn>0123456789</Msisdn>
<Status>1</Status>
<Transaction>1f9b59e6881841eb850dd42a939db4de</Transaction>
<UsedCredit>1</UsedCredit>
<RemainCredit>1000</RemainCredit>
</QUEUE>
<QUEUE>
.
.
</QUEUE>
่ ผิด
URL : สาหรับในกรณีท ี่ format ผิด หรือ ชือ
http://thaibulksms.com/sms_api_test.php?username=thaibulksms
&password=thisispassword&msisdn=Group&message=test
XML Return :
<QUEUE>
<Msisdn></Msisdn>
<Status>0</Status>
<Detail>Invalid Phone Number</Detail>
</QUEUE>



ทดสอบ user โดนบล๊อก ( ระบุ Parameter : message =TestBlockIP )
URL :
http://thaibulksms.com/sms_api_test.php?username=thaibulksms
&password=thisispassword&msisdn=0123456789&message=TestBlockIP
XML Return :
<SMS>
<Status>0</Status>
<Detail>
Unable Authentication, Your IP Address has been blocked.
</Detail>
</SMS>



่ sendername ไม่ถก
ทดสอบกรอกชือ
ู ต ้อง ( ระบุ Parameter : sender = Test ,
Sendername ทีถ
่ ก
ู ต ้องคือ TestSender )
URL :
http://thaibulksms.com/sms_api_test.php?username=thaibulksms
&password=thisispassword&msisdn=012345678&message=test&sender=Test
XML Return :
<SMS>
<Status>0</Status>
<Detail>Invalid Sender.</Detail>
</SMS>



ทดสอบเครดิตหมด ( ระบุ Parameter : message = TestNoCredit )
URL :
http://thaibulksms.com/sms_api_test.php?username=thaibulksms
&password=thisispassword&msisdn=08123456789,TestGroup&message=TestNoCredit
XML Return :
<QUEUE>
<Msisdn>0123456789</Msisdn>
<Status>0</Status>
<Detail>No Credit</Detail>
</QUEUE>



ทดสอบ Internal error / ระบบ ThaiBulksms ขัดข ้องชัว่ คราว ( ระบุ Parameter :
message = TestInternalError )
URL :
http://thaibulksms.com/sms_api_test.php?username=thaibulksms
&password=thisispassword&msisdn=08123456789,TestGroup&message=TestInternalError
XML Return :
<QUEUE>
<Msisdn>0123456789</Msisdn>
<Status>0</Status>
<Detail>Internal Error Ref #3</Detail>
</QUEUE>

4 การรับค่า
4.1

ชนิดตัวแปร

Variable

Type

Description

status

0,1

detail

LONGTEXT

Description when fail

msisdn

STRING(10)

Destination Phone Number
(08xxxxxxxx)

transaction

STRING(35)

Transaction each destination

UsedCredit

INTEGER

Used credit

RemainCredit

INTEGER

Your account remain credit

0 = Fail, 1 = OK

4.2

รูปแบบข ้อมูล

Status Type

XML

0 = Fail

<SMS>
<Status>0</Status>
<Detail>Login Fail</Detail>
</SMS>
<SMS>
<QUEUE>
<Msisdn>08xxxxxxxx</Msisdn>
<Status>1</Status>
<Transaction>xxxxxxxxxxxxxxxxx</Transaction>
<UsedCredit>xxx</UsedCredit>
<RemainCredit>xxx</RemainCredit>
</QUEUE>
<QUEUE>
.
. (If you sending multiple phone number)
.
</QUEUE>
</SMS>

1 = OK

5 การตรวจสอบยอดคงเหลือ
5.1

Standard POST/GET to

URL ใช ้งานจริง :
http://www.thaibulksms.com/sms_api.php?username=username&password=password&tag=credit
_remain ( มีการ Block IP )

URL สาหรับทดสอบ : ( คงเหลือ 100 เครดิต )
http://www.thaibulksms.com/sms_api_test.php?username=thaibulksms&password=thisispassword
&tag=credit_remain ( ไม่มก
ี าร Block IP )

5.2

Premium POST/GET to

URL ใช ้งานจริง :
http://www.thaibulksms.com/sms_api.php?username=username&password=password&tag=credit
_remain_premium

URL สาหรับทดสอบ : ( คงเหลือ 1,000 เครดิต )
http://www.thaibulksms.com/sms_api_test.php?username=thaibulksms&password=thisispassword
&tag=credit_remain_premium

5.3

SSL POST/GET to

URL ใช ้งานจริง :
https://secure.thaibulksms.com/sms_api.php?username=username&password=password&tag=cre
dit_remain
https://secure.thaibulksms.com/sms_api.php?username=username&password=password&tag=cre
dit_remain_premium

URL สาหรับทดสอบ : ( Standard คงเหลือ 100 เครดิต , Premium คงเหลือ 1,000 เครดิต )
https://secure.thaibulksms.com/sms_api_test.php?username=thaibulksms&password=thisispassw
ord&tag=credit_remain
https://secure.thaibulksms.com/sms_api_test.php?username=thaibulksms&password=thisispassw
ord&tag=credit_remain_premium

6 การรับรายงานผลการสง่ ( Delivery Notify )


สามารถรับรายงานได ้เฉพาะรายการผ่านทาง API เท่านัน
้



จะต ้องขอเปิ ดใชกั้ บทางเจ ้าหน ้าทีใ่ นครัง้ แรกก่อน



้ การจะต ้องจัดเตรียม URL สาหรับรับ DN ทีท
ผู ้ขอใชบริ
่ างระบบจะจัดสง่ ไป
ให ้

6.1 แสดงขัน
้ ตอนการดาเนินการ

SMS Front End

1.

SMS API

Gateway

User Mobile

API
2. API

Gateway
เฉพาะ Premium SMS
3. Gateway ส่งข ้อความไปยังโทรศัพท์
4. Gateway ได ้รับสถานะการส่ง

5. Gateway ส่งสถานการณ์จัดส่ง
มายัง API

6. API ทาการจัดส่งสถานะ DN
ไปยังปลายทาง

7. Front-end ทาการ return
ค่า, หาก API ไม่ได ้รับค่ากลับ
จะทาการ Retry จัดส่งไม่เกิน 3
ครัง้

6.2 ประเภท SMS


Standard SMS ไม่สามารถขอรับ Report ในสว่ นของ DR/DN ได ้



Premium SMS จะสามารถทราบสถานการณ์จัดสง่ ไปยังปลายทาง
่ นอก
ได ้ หรือไม่ได ้ หากไม่ได ้ จะได ้รับแจ ้งรายละเอียดเพิม
่ เติม เชน
เครือข่าย, หน่วยความจาเต็ม

6.3 รูปแบบข ้อมูลทีส
่ ง่
http://your_url/?Transaction={transaction_id}&Status={status}&Time={time}

6.4 รายละเอียด
ื่ ต ัวแปร
ชอ
Transaction

ความหมาย
หมายเลข Transaction ทีไ่ ด ้รับจากระบบ API ออกให ้เมือ
่ ได ้ทา
การสง่ ข ้อความเข ้าไปยัง API เพือ
่ ทาการอ ้างอิง

Status

รายละเอียดสถานะ ( อธิบายเพิม
่ เติมในข ้อ 6.5 )

Time

เวลาทีไ่ ด ้รับ DR ตอบกลับจาก Operator ( unixtimestamp )

6.5 DN / DR ทีต
่ อบกลับ
DN / DR
Delivered
Fail (Gateway)

ความหมาย
เลขหมายปลายทางได ้รับข ้อความเรียบร ้อย
ไม่สามารถสง่ ข ้อความได ้
(เกตย์เวย์ขด
ั ข ้อง กรุณาทดลองใหม่)

Fail (Mobile)

ไม่สามารถสง่ ข ้อความได ้
(โปรดตรวจสอบเครือ
่ งโทรศัพท์ กรุณาทดลองใหม่)
่ หมายเลขปลายทางปิ ดเครือ
เชน
่ ง,
หมายเลขปลายทางเมมโมรีเ่ ต็ม

User Blacklist
Operator Blacklist

เลขหมายนีอ
้ ยูใ่ นแบล็กลิสต์
่ งทางนี้
เลขหมายนีง้ ดรับข ้อความใดๆ ผ่านชอ
่ Anti-spam , Barred Number
เชน

Sent ( Waiting for DR )

สง่ ข ้อความไปยัง Gateway แล ้ว
(รอสถานะตอบกลับจากมือถือ)

7 ตัวอย่าง
7.1 การสง่ ออก (PHP)
$url = "http://www.thaibulksms.com/sms_api.php";

$data_string =
"username=$username&password=$password&
msisdn=$msisdn&message=$message&sender=$sender&
ScheduledDelivery=$ScheduledDelivery&force=$SMStype";

$agent = "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.4)
Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $agent);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 15);
$result = curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);

7.2 การรับค่าต่อจากสง่ ค่า (PHP)
$xml = xml($result);
$count = count($xml['SMS']['QUEUE']);
if($count > 0){
$count_pass = 0;
$count_fail = 0;
$used_credit = 0;
for($i=0;$i<$count;$i++){
if($xml['SMS']['QUEUE'][$i]['Status']){
$count_pass++;
$used_credit +=
$xml['SMS']['QUEUE'][$i]['UsedCredit'];
}
else{
$count_fail++;
}
}
if($count_pass > 0){echo "สามารถสง่ ออกได ้จานวน $count_pass หมายเลข,
้
ใชเครดิ
ตทัง้ หมด $used_credit เครดิต";}
if($count_fail > 0){echo "ไม่สามารถสง่ ออกได ้จานวน $count_fail หมายเลข";}
}else{
echo "เกิดข ้อผิดพลาดในการทางาน, (".$xml['SMS']['Detail'].")");
}

7.3 Source Code ภาษาอืน
่ ๆ สามารถ Download ได ้จาก
https://secure.thaibulksms.com/support/index.php?_m=downloads&_a=view
ต ัวอย่าง Example Code ได้แก่
1. PHP
2. VB.NET
3. ASP
4. ActionScript
5. C#.NET
6. C++.NET
7. JavaScript
8. Python
9. Objective C
10. C

8. ข ้อมูลเพิม
่ เติม


Call center : 02-514-8001



Email : contact@thaibulksms.com



Website : www.thaibulksms.com



Support : support@thaibulksms.com

