ลักษณะผลิตภัณฑ

การปรับเปลี่ยน

เงื่อนไขการใหบริการ

เอกสารขอใชบริการ

แบบฟอรมใชบริการ

ถาม- - ตอบ

ไมคุยแบบเทคนิค เขาใจกันแบบงายๆ
สงความระลึกถึง คําอวยพร สงขาวสาร นัดประชุม และอืน
่ ๆ ทานสามารถเลือกสงแบบ One by one หรือ
(การสงแบบกลุม) พรอมกันนี้ไดจัดเมนูทงี่ ายตอการใชงาน สงไปยังเลขหมายปลายทางไดทุกเครือขาย

Board

cast

ลักษณะของผลิตภัณฑ

กลับสูหนาหลัก

บริการเสริมบนโครงขายโทรศัพทประจําที่ เปนการสงขอความสัน
้ ดวยเครื่องคอมพิวเตอร ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ท ไปยังเลขหมายโทรศัพทปลายทาง โดยการพิมพขอความที่ตอ
 งการสงผาน www.smsgw.tot.co.th

การสงขาวสาร สงขอความอวยพรเพื่อนๆในโอกาสตางๆ ถึงเพื่อน ,สมาชิก, ลูกคา, พนักงาน,
พนักงานขาย จํานวนมากๆ ซึ่งตองใชเวลานานหากตองโทรบอกกันหลายๆคนแตถาหากใชบริการ
SMS ทานสามารถสง SMS ดวยการสงแบบตัวตอตัวหรือเลืกที่สงแบบกลุมผูร ับ ตามที่ระบบจัด
แบบฟอรมเพื่ออํานวยความสะดวกแกทา น ผานทางหนาเว็บไซต "กรอกขอความ" แลวกดปุม

"สงขอความ" เพียงครั้งเดียวเทานั้น ทุก คนที่ทา นไดจด
ั กลุม
 ไวก็จะไดรับขอความของทานทันที
สงถึงเลขหมายโทรศัพททุกระบบในประเทศไทย
สามารถสงขอความเปนรายบุคคลและแบบกลุม
 ได
มีสมุดบันทึกเบอรโทรที่ใชงานงาย
มีระบบตั้งเวลาสงขอความลวงหนา
ผูรับขอความจะเห็นวา ขอความสงออกจากเบอรโทรศัพทของทานเอง
ไมมีคาแรกเขา ไมมีคาติดตั้ง ไมมีคารายเดือน สมัครใชบริการ
รายละเอียดทางดานเทคนิค
1. บริการสงขอความสั้นเปนตัวอักษรผานอินเตอรเน็ท หรือเรียกงาย ๆ วา บริการสง SMS โดยสงขอความ
ผาน www.smsgw.tot.co.th
2. ประเภทขอความทีส
่ ง/ครั้ง : ภาษาไทยไมเกิน 70 ตัวอักษร/ขอความ/Transaction, ภาษาอังกฤษไมเกิน
160 ตัวอักษร/ขอความ/Transaction
(กรณีที่จํานวนตัวอักษรเกินจากที่กาํ หนดจะถูกจัดสงเปนขอความถัดไป)
3. อัตราคาบริการ : จําหนายแบบ Package เหมาจายจํานวนขอความ โดยราคาตอขอความขึน
้ กับการใช
มากนอย เชน ซื้อจํานวนมากราคาจะถูกลง และแตละ Package จะมีอายุการใช
งาน 1 เดือน ถึง 1 ปนับจากวันที่เติมขอความลาสุด

กลับขึ้นดานบน

วิธก
ี ารใชงาน

กลับขึ้นดานบน
2

เงื่อนไขการใหบริการ
เปนคูสัญญาเชาเลขหมายโทรศัพท บมจ. ทีโอที

กลับขึ้นดานบน

หลักฐานในการยื่นขอใชบริการ

บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาใบแจงหนี้
หรือใบเสร็จรับเงิน /
ใบกํากับภาษีเดือนลาสุด
กรณีมอบอํานาจ

นิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรอง
พรอมลายเซ็นผูมีอํานาจและ
ประทับตราทุกแผน ไมเกิน
90 วัน
สําเนาใบแจงหนี้ หรือ
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี
เดือนลาสุด

หนังสือมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประชาชน
ผูมีอํานาจ ผูรับมอบ

กรณีมอบอํานาจ
หนังสือมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประชาชน
กรรมการ ผูมีอาํ นาจ ผูร ับมอบ

Download แบบฟอรมบริการ
กลับขึ้นดานบน

อัตราคาใชบริการ

กลับขึ้นดานบน
5

สถานที่ตด
ิ ตอขอใชบริการ

ศูนยบริการลูกคาทัว่ ไปของ ทีโอที (1120 + รหัสพื้นที่ + เลขหมายโทรศัพทของทาน)
Service Center 1-800-222222
กลับขึ้นดานบน

สงความระลึกถึง คําอวยพร
สงขาวสาร นัดประชุม และอื่นๆ …..
สงแบบ One by One หรือ แบบกลุม Board cast
สะดวกกับเมนูที่งา
 ยกับการใชงาน ไมวุนวาย
บริการ TOT SMS ของ บมจ.ทีโอที
บริการเสริมบนโครงขายโทรศัพทประจําที่ เปนการสงขอความสั้นดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร ผานเครือขายอินเตอรเน็ท ไปยังเลขหมายโทรศัพทปลายทาง โดย
การพิมพขอความที่ตองการสงผาน www.smsgw.tot.co.th
สงขาวสาร สงขอความอวยพรเพื่อนๆในโอกาสตางๆ ถึงเพื่อน ,
สมาชิก, ลูกคา, พนักงาน, พนักงานขาย จํานวนมากๆ ซึ่งตอง
ใชเวลานานหากตองโทรบอกกันหลายๆคนแตถาหากใชบริการ
TOT SMS ทานสามารถสง SMS ไดสะดวกรวดเร็ว ดวยการ
เลือกสงแบบตัวตอตัวหรือเลือกที่สงแบบกลุม ซึ่งระบบไดจัด
เมนูอํานวยความสะดวกแกทาน ผานทางหนาเว็บไซต "กรอก
ขอความ" แลวกดปุม "สงขอความ" เพียงครั้งเดียวเทานั้น ทุก
คนที่ทานไดจัดกลุมไว ก็จะไดรับขอความของทานทันที

จํานวนขอความ

•
•
•
•
•
•

สงถึงเลขหมายโทรศัพททุกระบบในประเทศไทย
สามารถสงขอความเปนรายบุคคลและแบบกลุมได
มีสมุดบันทึกเบอรโทรที่ใชงานงาย
มีระบบตั้งเวลาสงขอความลวงหนา
ผูรับขอความจะเห็นวา ขอความสงออกจากเบอรโทรศัพทของทานเอง
ไมมีคาแรกเขา ไมมีคาติดตั้ง ไมมีคารายเดือน สมัครใชบริการ
ขอกําหนดการคิดคาบริการ
1.
2.
3.
4.

ผูใชบริการตองนําเลขหมายของ บมจ.ทีโอที เพื่อ
ลงทะเบียนเปด Account ซึ่งจะไดรับ user name
และ password ในการเขาใชบริการ
การคิดคาบริการ ระบบจะคิดหักจํานวนเงินตาม
ขอความที่สงออก/ราคาขอความที่ผูใชไดเลือกไว
ตาม package จากวงเงินที่ผูใชระบุไวเบื้องตน
คาใชบริการตามวงเงิน Package ที่เลือกไวจะถูก
เก็บพรอมกับใบแจงหนี้โทรศัพทพื้นฐานที่
ลงทะเบียนไว ในรอบบิลถัดไป
ผูใชบริการสามารถเพิ่ม/ลด Package ไดตามความ
เหมาะสมและควรแจงผูใหบริการลวงหนา เพื่อไม
สงผลกระทบกับระบบบิลของผูใชบริการเอง

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 1800 222 222 , 0 2575 9489
หรือ Contract center 1100

อัตราคาบริการ

อายุการใช

คิดเปนเงิน ไมรวม

(บาท/ขอความ)

งาน/เดือน

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 ขึ้นไป

0.55

12

ขึ้นอยูกับจํานวน
ขอความที่ลูกคาซื้อ

