
คู่มอืการใชง้าน



สมคัรใชบ้รกิารได้ท่ี
https://account.thaibulksms.com/register/

กรอกขอ้มูลใหค้รบถ้วน

การสมคัรการใชง้าน
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https://account.thaibulksms.com/register/


จะได้รบั OTP นํามากรอกเพื่อยนืยนั และได้รบั email ใหก้ดยนืยนัใน email
อีกครัง้เชน่กัน หากไมไ่ด้รบั email ใหก้ดท่ี “สง่อีเมลใหฉั้นอีกครัง้” เมื่อ

ยนืยนัแล้ว สามารถทดลองใชง้านฟร ี20 เครดิตทันที

การสมคัรการใชง้าน
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กดท่ี “สัง่ซื้อเครดิต” หรอื “เติมเครดิต” เพื่อเลือกแพคเกจการใชง้าน 

การเติมเครดิต
3

เมนูลัด

1.จดัการเครดิต

2.เติมเครดิต

สัง่ซื้อเครดิต

3.ซื้อเลย



การเติมเครดิต
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หลังจากกดเลือกแพคเกจแล้ว เลือกประเภทการชาํระ
หากม ีcode สว่นลดสามารถนํามาใสไ่ด้

● ถ้าเลือกชาํระผา่น QRCode หรอืบตัรเครดิต ระบบจะเติมเครดิตให้
อัตโนมติั

● หากชาํระผา่นการโอนเขา้บญัชธีนาคาร ต้องนําสลิปมาแจง้การโอน
          โดยอัพโหลดเขา้ระบบอีกครัง้และรอเจา้หน้าท่ีเติมเครดิต
          (หกั ณ ท่ีจา่ยเลือกประเภทโอนเขา้บญัชธีนาคาร)

**การชาํระผ่านทาง 
QRcode และบตัรเครดิตจะ
ได้รบัเครดิตภายใน15นาที
หลังทํารายการสาํเรจ็ การ
ชาํระผ่านชอ่งทาง
โอนเงิน จะได้รบัเครดิตภายใน
24ชม.หลังจากแจง้ชาํระ
เรยีบรอ้ยแล้ว

โค้ดสว่นลดนี้มาจากระบบ
สะสมแต้มการสัง่ซื้อ
ท่ีเมนูกล่องของขวญัมุม
บนขวามอืของจอ

4. เลือกประเภท
    การชาํระ

5.ใชโ้ค้ด

6. ยนืยกัารชาํระ



หลังจากชาํระแบบโอนเงินแล้ว ต้องนําสลิปโอนมาอัพโหลดท่ีเวบ็ไซต์
และรอเจา้ท่ีเติมเครดิตให้

การเติมเครดิต - แจง้โอนชาํระ
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7.จดัการเครดิต

8.แจง้โอน

9.อัพโหลดสลิป

10. ยนืยนัการ
       แจง้โอน



การยนืยนัตัวตน
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สาํหรบัการใชง้านครัง้แรกลกูค้าจะต้องสง่เอกสารยนืยนัตัวตนเพื่อใชง้าน
สามารถยื่นได้ทัง้ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

ไมจ่าํเป็นต้องยื่นประเภทเดียวกับ user ท่ีใชง้านก็ได้ เชน่ user เป็นประเภท
นิติบุคคล สามารถยนืยนัตัวตนด้วยบุคคลธรรมดาได้

7. ระบุอีเมลสาํหรบัยนืยนัตัวตน

6.ระบุชื่อ-นามสกลุ

5. ศึกษาเง่ือนไขและ
    ยอมรบัการใชบ้รกิาร

4.อัพโหลดเอกสาร

3. ตัวอยา่งเอกสาร
    ท่ีต้องจดัเตรยีม

2. เลือกรูปแบบ
    การยนืยนัตัวตน

1.ยนืยนัตัวตน

8. ไปตัง้ชื่อผูส้ง่เป็น
    ของลกูค้าเพื่อใชง้าน



ลกูค้าจะต้องตัง้ชื่อผูส้ง่เป็นของลกูค้าเอง
โดยอาจจะตัง้เป็นตัวยอ่ ชื่อบรษัิท หรอืชื่อโปรเจคต่างๆ 

ระยะเวลาในการจดทะเบยีน 1-2 วนัทําการ โดยมวีธิกีารดังนี้

ชื่อผูส้ง่ (sender name)
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1.ชื่อผูส้ง่

จาํนวนสงูสดุท่ีสามารถขอจดทะเบยีนได้
2.กดขอชื่อผูส้ง่

3. ระบุชื่อท่ีต้องการและกด
    ตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด้หรอืไม่

4. ระบุอีเมลท่ีต้องการใหแ้จง้ผล 
    การจดทะเบยีน

5. เลือกวตัถปุระสงค์ในการใชง้าน

6.ขออนุมติัชื่อผูส้ง่



สง่ขอ้ความ
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การสง่ขอ้ความจะแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. การสง่ขอ้ความแบบปกติ คือการพมิพเ์บอรแ์ละขอ้ความลงบนหน้าเวบ็ 
เพื่อสง่ เหมาะกับการสง่ขอ้ความเหมอืนกันไปยงัหลายๆ เบอร์

2. การสง่แบบไฟล์ เป็นการจดัทําไฟล์ excel หรอื csv ตามเทมเพลตเพื่อสง่ 
เหมาะกับการสง่ขอ้ความจาํนวนมากๆ ซึง่ขอ้ความจะเหมอืนหรอืต่างกัน
ก็ได้ ครัง้ละไมเ่กิน 2 แสนเบอร์



การสง่ขอ้ความแบบปกติ เป็นการสง่ขอ้ความแบบง่ายๆ สง่ผา่นหน้าเวบ็ไซ
ต์ได้เลย โดยพมิพข์อ้ความและเบอร ์จะสามารถสง่ได้ทันที

สง่ขอ้ความ - สง่ขอ้ความแบบปกติ
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1.สง่ขอ้ความ
2. เลือกสง่ขอ้ความ
    แบบปกติ แสดงตัวอยา่งขอ้ความท่ีสง่

หากเป็นขอ้ความเดิมบอ่ยๆ สามารถกด
บนัทึกไวใ้ชใ้นครัง้ถัดไปจะได้ไมต้่องพมิพซ์ํ้า 

ใสล้ิ่ง url ท่ีต้องการ
แนบและเปิดใชง้าน
ฟงัก์ชัน่ sms
tracking จะทําใหเ้ชค็
ได้วา่ผู้รบัได้เปิดล้ิง
ท่ีแนบไปหรอืไม ่ 

3. ระบุขอ้ความท่ี
    ต้องการสง่

4. ระบุเบอรโ์ทรท่ี
    ต้องการสง่

หรอืเลือกเบอรโ์ทรท่ีลกูค้าระบุไวบ้นหน้าเวบ็
หรอือัพโหลดเบอรเ์ขา้มาด้วยไฟล์ excel 
โดยในไฟล์ใหร้ะบุเบอรแ์บบละบรรทัด ไมใ่ช้
ขอ้มูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากเบอรโ์ทรเท่านัน้  

5.เลือกชื่อผูส้ง่

6. สง่ได้ทัง้แบบทันที
    และตัง้เวลาไวล่้วงหน้า

8. เลือกประเภท
       เครดิตท่ีใชง้าน

9. กดสง่ขอ้ความแล้ว
    ระบบจะสรุปยอดใหอี้กครัง้

7.ตัง้ชื่อแคมเปญ



ลกูค้าจะทําไฟล์ excel หรอื csv ตามเทมเพลตท่ีทางเรากําหนดไว้
และอัพโหลดเขา้ระบบ เหมาะสาํหรบัการสง่จาํนวนมาก

สง่ขอ้ความ - สง่ขอ้ความจากไฟล์
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1.สง่ขอ้ความ
2. เลือกสง่ขอ้ความ
    จากไฟล์

3. เลือกประเภท
    ไฟล์ท่ีสง่

4.อัพโหลดไฟล์

ตัวอยา่ง
เทมเพลต
ต้องจดั
เตรยีมไฟล์
ตามนี้เท่านัน้

5.เลือกชื่อผูส้ง่

6. สง่ได้ทัง้แบบทันที
    และตัง้เวลาไวล่้วงหน้า

7.ตัง้ชื่อแคมเปญ
8. เลือกประเภท

       เครดิตท่ีใชง้าน

9. กดสง่ขอ้ความแล้ว
    ระบบจะสรุปยอดใหอี้กครัง้



หลังจากกดสง่ขอ้ความในหน้าก่อนนี้ ระบบจะสรุปรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
ตัวอยา่งขอ้ความ จาํนวนเครดิต แคมเปญ เวลาสง่ เครดิต

เมื่อตรวจสอบความถกูต้องแล้วจงึกด “สง่ขอ้ความ”

สง่ขอ้ความ
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10.สง่ขอ้ความ

11. เมื่อกดยนืยนั ระบบจะ
       สง่ SMS และเสรจ็สิน้



วธิลีบรายงานตัง้เวลา เมื่อเขา้มาท่ีเมนูสง่ขอ้ความจะมรีายการตัง้เวลาแสดง
เป็นแถบสเีขยีว ใหก้ดปุม่ … จากนัน้เลือก “ลบ”

ลบขอ้ความตัง้เวลา
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1.สง่ขอ้ความ

2. กดปุม่ … แล้ว 
    เลือก “ลบ”



รายงานแคมเปญ
(กลุ่มเบอรโ์ทรท่ีสง่ sms ไปในครัง้เดียวกัน) 
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หลังจากสง่ขอ้ความแล้ว สามารถเขา้มาดภูาพรวมของสง่ได้ท่ีรายงานแคมเปญ 
เป็นรายงานสรุปภาพรวมการใชง้านของแต่ละแคมเปญ

รวมถึงคํานวนงบประมาณท่ีใชง้านใหด้้วย

● สง่ทัง้หมด - จาํนวนเบอรทั์ง้หมดท่ีสง่
● สง่สาํเรจ็ - จาํนวนท่ีตัดเบอรท่ี์ซํ้าและเบอรท่ี์เสยีออกแล้ว เชน่ เบอร0์2
● ผูร้บัได้รบั - จาํนวนสง่ถึงเบอรป์ลายทางแล้ว (เฉพาะ corporate)
● ผูร้บัคลิก - จาํนวนผูเ้ปิดล้ิงท่ีแนบไป สาํหรบัการเปิดฟงัก์ชัน่ sms 

tracking เท่านัน้



หลังจากสง่ขอ้ความแล้ว หากต้องการดสูถานะการสง่อยา่งละเอียด
สามารถเขา้มาเชค็ได้ท่ีหน้าประวติั ซึง่จะแยกวา่สง่ขอ้ความไปเบอรไ์หน

สถานะการสง่เป็นอยา่งไร สาํเรจ็หรอืไม ่โดยเลือกฟลิเตอรเ์ฉพาะสว่นท่ีเรา
สนใจแล้วดาวน์โหลดประวติัการสง่เก็บไวไ้ด้

ประวติัการสง่
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1.ประวติัการสง่

2.เลือกชว่งเวลา

3.เปิดฟลิเตอร์
4. เลือกประเภท
    การสง่

5. ค้นหาตาม
     ฟลิเตอร์
     ท่ีเปิดไว้



ระบบสมุดโทรศัพท์ท่ีลกูค้าสามารถบนัทึกเบอรโ์ทรเป็นกลุ่มไวท่ี้หน้าเวบ็
เพื่อการสง่ sms ไปยงักลุ่มเบอรห์รอืจดัการอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น

รายชื่อผูร้บั
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1.กดสรา้งกลุ่ม

2.ตัง้ชื่อกลุ่ม

3.กดสรา้งกลุ่ม



รายชื่อผูร้บั - เพิม่รายชื่อผูร้บั
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1.กดเพิม่รายชื่อผูร้บั

2.เลือกการนําเขา้

เลือก “นําเขา้ขอ้มูลแบบไฟล์”
หรอื “กรอกเอง” โดยใส่
รายละเอียดผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์

3.อัพโหลดไฟล์ เลือกไฟล์เบอรโ์ทรท่ีเตรยีมไว้

4.เลือกกลุ่มท่ีจะบนัทึกเบอรโ์ทร

5.กดเพิม่รายชื่อ



รายชื่อผูร้บั - เพิม่รายชื่อผูร้บั
(ตัวอยา่งไฟล์) 
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รายชื่อสามารถบนัทึกได้ตามเทมเพลตนี้

● เบอรผ์ูร้บั
● ชื่อ
● นามสกลุ
● อีเมล
● เพศ
● วนัเกิด
● หรอื เฉพาะเบอรโ์ทรตามตัวอยา่ง



ขอบคณุท่ีใชบ้รกิาร


