
 

 
 
 
 
 
ลักษณะของผลิตภัณฑ  
  

กลับสูหนาหลัก

ไมคุยแบบเทคนิค เขาใจกันแบบงายๆ 

 สงความระลึกถงึ  คําอวยพร  สงขาวสาร  นัดประชุม  และอ่ืนๆ ทานสามารถเลือกสงแบบ One by one หรือ Board 

cast (การสงแบบกลุม) พรอมกันน้ีไดจัดเมนูทีง่ายตอการใชงาน สงไปยังเลขหมายปลายทางไดทุกเครือขาย 

ลักษณะผลิตภัณฑ การปรับเปล่ียน เงื่อนไขการใหบริการ เอกสารขอใชบริการ แบบฟอรมใชบริการ  ถาม- - ตอบ

      บริการเสรมิบนโครงขายโทรศัพทประจาํที่ เปนการสงขอความสัน้ดวยเครื่องคอมพิวเตอร ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ท ไปยังเลขหมายโทรศัพทปลายทาง โดยการพิมพขอความที่ตองการสงผาน www.smsgw.tot.co.th
      บริการเสรมิบนโครงขายโทรศัพทประจาํที่ เปนการสงขอความสัน้ดวยเครื่องคอมพิวเตอร ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ท ไปยังเลขหมายโทรศัพทปลายทาง โดยการพิมพขอความที่ตองการสงผาน www.smsgw.tot.co.th 

 

 การสงขาวสาร สงขอความอวยพรเพ่ือนๆในโอกาสตางๆ ถึงเพ่ือน ,สมาชิก, ลูกคา, พนักงาน, 
พนักงานขาย จาํนวนมากๆ ซึ่งตองใชเวลานานหากตองโทรบอกกันหลายๆคนแตถาหากใชบริการ 
SMS ทานสามารถสง SMS ดวยการสงแบบตวัตอตัวหรือเลืกที่สงแบบกลุมผูรับ ตามที่ระบบจัด
แบบฟอรมเพ่ืออํานวยความสะดวกแกทาน ผานทางหนาเว็บไซต "กรอกขอความ" แลวกดปุม 
"สงขอความ" เพียงครั้งเดยีวเทาน้ัน ทุก คนที่ทานไดจดักลุมไวก็จะไดรับขอความของทานทันที  

 สงถึงเลขหมายโทรศัพททุกระบบในประเทศไทย 
 สามารถสงขอความเปนรายบุคคลและแบบกลุมได  
 มีสมุดบันทึกเบอรโทรที่ใชงานงาย  
 มีระบบตั้งเวลาสงขอความลวงหนา  
 ผูรับขอความจะเห็นวา ขอความสงออกจากเบอรโทรศัพทของทานเอง  
 ไมมีคาแรกเขา ไมมีคาตดิตั้ง ไมมีคารายเดือน สมัครใชบริการ   

 

รายละเอียดทางดานเทคนิค 

1. บริการสงขอความสั้นเปนตัวอักษรผานอินเตอรเน็ท หรือเรยีกงาย ๆ วา บรกิารสง SMS  โดยสงขอความ
ผาน  www.smsgw.tot.co.th 

2. ประเภทขอความทีส่ง/ครั้ง : ภาษาไทยไมเกิน 70 ตัวอักษร/ขอความ/Transaction,  ภาษาอังกฤษไมเกิน 
160 ตัวอักษร/ขอความ/Transaction 

            (กรณีที่จํานวนตัวอักษรเกินจากที่กําหนดจะถูกจดัสงเปนขอความถัดไป) 

3. อัตราคาบริการ : จําหนายแบบ Package เหมาจายจาํนวนขอความ  โดยราคาตอขอความข้ึนกับการใช
มากนอย เชน ซื้อจํานวนมากราคาจะถูกลง  และแตละ Package จะมีอายุการใช    

      งาน 1 เดือน ถึง 1 ปนับจากวันที่เตมิขอความลาสุด 
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กลับขึ้นดานบน 

 

วิธกีารใชงาน 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

กลับขึ้นดานบน 

เงื่อนไขการใหบริการ 2

 เปนคูสัญญาเชาเลขหมายโทรศัพท บมจ. ทีโอที  

  

กลับขึ้นดานบน 

 

หลักฐานในการยื่นขอใชบริการ 
 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาหนังสือรบัรอง
พรอมลายเซ็นผูมีอํานาจและ
ประทบัตราทุกแผน ไมเกิน 
90 วัน 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาใบแจงหน้ี 
หรือใบเสร็จรับเงิน / 
ใบกํากับภาษีเดือนลาสดุ 

 สําเนาใบแจงหน้ี หรือ
ใบเสรจ็รับเงิน / ใบกํากับภาษี
เดือนลาสดุ กรณีมอบอํานาจ 

  หนังสือมอบอํานาจ 
กรณีมอบอํานาจ 

 สําเนาบัตรประชาชน
ผูมีอํานาจ ผูรับมอบ  หนังสือมอบอํานาจ 

 สําเนาบัตรประชาชน
กรรมการ ผูมีอํานาจ ผูรับมอบ 

    Download แบบฟอรมบริการ 

กลับขึ้นดานบน 

 

 

 

 

 

 



อัตราคาใชบรกิาร  
 

 

กลับขึ้นดานบน 

สถานที่ตดิตอขอใชบริการ 5

 

 ศูนยบริการลูกคาทัว่ไปของ ทีโอที (1120 + รหัสพ้ืนที่ + เลขหมายโทรศัพทของทาน) 

 Service Center 1-800-222222 

กลับขึ้นดานบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จํานวนขอความ อัตราคาบริการ 

(บาท/ขอความ) 

อายุการใช

งาน/เดือน 

คิดเปนเงิน ไมรวม 
Vat  

 50 1.60 1 80 

100 1.50 1 150 

200 1.40 1 280 

500 1.30 1 650 

1,000 1.20 1 1,200 

2,000 1.10 2 2,200 

 

 

 

 

5,000 1.00 2 5,000 

7,000 0.95 2 6,650 

10,000 0.90 3 9,000 

20,000 0.85 3 17,000 

50,000 0.80 6 40,000 

70,000 0.75 6 52,500 

100,000 0.65 12 65,000 

100,000 ข้ึนไป 0.55 12 ข้ึนอยูกับจํานวน

ขอความท่ีลูกคาซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการ TOT SMS ของ บมจ.ทีโอที

      บริการเสริมบนโครงขายโทรศัพทประจําท่ี เปนการสงขอความส้ันดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอร ผานเครือขายอินเตอรเน็ท ไปยังเลขหมายโทรศัพทปลายทาง โดย
การพิมพขอความท่ีตองการสงผาน www.smsgw.tot.co.th 

      สงขาวสาร สงขอความอวยพรเพ่ือนๆในโอกาสตางๆ ถึงเพ่ือน ,
สมาชิก, ลูกคา, พนักงาน, พนักงานขาย จํานวนมากๆ ซ่ึงตอง
ใชเวลานานหากตองโทรบอกกันหลายๆคนแตถาหากใชบริการ 
TOT SMS ทานสามารถสง SMS ไดสะดวกรวดเร็ว ดวยการ
เลือกสงแบบตัวตอตัวหรือเลือกท่ีสงแบบกลุม ซ่ึงระบบไดจัด
เมนูอํานวยความสะดวกแกทาน ผานทางหนาเว็บไซต "กรอก
ขอความ" แลวกดปุม "สงขอความ" เพียงคร้ังเดียวเทานั้น ทุก
คนท่ีทานไดจัดกลุมไว ก็จะไดรับขอความของทานทันที  

 

 

 สงความระลึกถึง คําอวยพร   
 สงขาวสาร  นัดประชุม และอื่นๆ  ….. 
 สงแบบ One by One  หรือ แบบกลุม Board cast 
 สะดวกกับเมนูที่งายกบัการใชงาน ไมวุนวาย 

• สงถึงเลขหมายโทรศัพททุกระบบในประเทศไทย 
• สามารถสงขอความเปนรายบุคคลและแบบกลุมได  
• มีสมุดบันทึกเบอรโทรท่ีใชงานงาย  
• มีระบบต้ังเวลาสงขอความลวงหนา  
• ผูรับขอความจะเห็นวา ขอความสงออกจากเบอรโทรศัพทของทานเอง  
• ไมมีคาแรกเขา ไมมีคาติดต้ัง ไมมีคารายเดือน สมัครใชบริการ   

ขอกําหนดการคิดคาบริการ 

1. ผูใชบริการตองนําเลขหมายของ บมจ.ทีโอที เพ่ือ
ลงทะเบียนเปด Account ซึ่งจะไดรับ user name 
และ password ในการเขาใชบริการ 

2. การคิดคาบริการ ระบบจะคิดหักจํานวนเงินตาม
ขอความที่สงออก/ราคาขอความท่ีผูใชไดเลือกไว
ตาม package จากวงเงินท่ีผูใชระบุไวเบื้องตน 

3. คาใชบริการตามวงเงิน Package ท่ีเลือกไวจะถูก
เก็บพรอมกับใบแจงหน้ีโทรศัพทพ้ืนฐานท่ี
ลงทะเบียนไว ในรอบบิลถัดไป 

4. ผูใชบริการสามารถเพ่ิม/ลด Package ไดตามความ
เหมาะสมและควรแจงผูใหบริการลวงหนา เพ่ือไม
สงผลกระทบกับระบบบิลของผูใชบริการเอง 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม : โทร 1800 222 222 , 0 2575 9489 

      หรือ Contract center 1100 

 

http://www.smsgw.tot.co.th/
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