
คู่มือการใช้งาน 
เพื่อส่งข้อความ sms ผ่านเว็บไซต ์

  
Www.DeeSms.com 



DeeSMS.com คือเว็บไซต์ที่ให้บริการส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือทุกระบบทั่วประเทศ ส าหรับ

หน่วยงานและองค์กรทุกระดับ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัท/องค์กรกับลูกค้า 

หรือบริษัทกับพนักงาน โดยสามารถจัดการกลุ่มฐานข้อมูลหมายเลข และส่งไปได้ในครั้งเดียวหรือคลิ๊กเดียวอย่าง

ไม่จ ากัดจ านวน ช่วยให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น 

2. การใช้งาน Deesms ในครั้งแรก คุณต้องได้รับ รหัสสมาชิกก่อนจากทาง
เรา (ซึ่งสามารถติดต่อสมัครได้หลายช่องทาง )โดยเมื่อท่านสมัครและช าระเงิน
เรียบร้อยแล้วจะได้รับ  
 
 รหัส  Login คือชื่อการเข้าใช้งาน  
 

 Password (พาสเวิร์ด) คือรหัส ส่วนใหญ่เป็นตัวเลข ให้เข้าใช้งาน 

 
(โปรดเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นความลับเฉพาะบุคคลหรือหน่วยงาน) 

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.deesms.com 

ขั้นตอนการใช้งาน ท าได้ไม่ยุ่งยาก มีดงันี้ 



3.กรอก Login และ Password ลงไปให้ถูกต้อง และกด ปุ่มค าว่า “เข้าสู่ระบบ” 
 

ดังตัวอย่าง มี login ชื่อ maimicky และ 
พาสเวิร์ด 123456 (ตรงพาสเวิร์ดจะไม่โชว์
ตัวเลข) แล้วกดเข้าสู่ระบบ 

4.เมื่อเข้าสู่ระบบก็จะเข้าสู่หน้าหลักในการใช้งาน 

1.เมนูการใช้งาน Menu 
2. ช่องป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ทา่นสามารถ
เซฟเบอร์ไว้ได้ ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว โดยถ้า
จะเพิ่มรายช่ือก็ กดที่เพิ่มรายช่ือ ทันททีี่กดชื่อ
ผู้ส่ง หมายเลขจะไปขึ้นอัตโนมัตทิี่ช่องนี ้
3. ช่องข้อความ หรือ Message ที่ต้องการส่ง
ประกอบด้วยภาษาไทย 70 ตัวอักษร หรือ
ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร  
   ตัวอย่าง ส่งภาษาไทย ช่องแรกเป็น
ตัวหนังสือทีเ่หลือให้ส่งได้ ช่องหลังคือ 70 
ตัวอักษรที่เป็นยอดเต็ม 
4.ปุ่มกดส่งข้อความ หรือล้างข้อมลูทั้งหมด 
กรณีต้องการลบและไม่ส่ง 

 
5.เมื่อป้อนหมายเลขครบ ข้อความเรียบร้อยแล้ว ก็ให้กดส่งข้อความไปยังมือถือผู้รับได้ทันที 



6.เมื่อส่งเรียบร้อยจะเข้าสู่หน้าจอแสดงผล ประวัติการส่ง เพื่อตรวจสอบว่าการส่งเรียบร้อย O.K. หรือไม่ หาก Error ก็จะแจ้งให้
ทราบ 

7.หากต้องการส่งข้อความอ่ืนๆ ก็กดไปที่ เมนู(Menu) ตรงส่งข้อความอีกคร้ัง 
  โดยท่านสามารถตรวจสอบเครดิตข้อความที่เหลือให้ส่งได้ว่าเหลือเท่าไหร่ และเมื่อหมดก็สั่งซื้อเพิ่มเครดิตก็จะเพิ่มขึ้น
ตาม  จ านวนที่ซื้อ  
ทุกคร้ังที่เลิกใช้งาน แนะน าให้ท่านต้องออกจากระบบทุกคร้ัง 

การใช้งานด้านอ่ืนๆของระบบ Deesms 

1. การเก็บเลขหมายโทรศัพท์ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม 
2. การส่งข้อความล่วงหนา้ 
3. การเปลี่ยนหมายเลขผูส้่ง 
4. การเลือกใช้ข้อความส าเร็จรูป 
5. ข้อพึงระวงัในการใชง้าน  



1. การเก็บเลขหมายโทรศัพท์ทัง้แบบเด่ียว และแบบกลุ่ม 
 ให้กดไปท่ีหน้าเตรียมส่งข้อความ และเลือกท่ี เพิ่มรายชื่อ 

ป้อนชื่อท่ีต้องการเก็บไว้เพื่อส่ง 
และป้อนหมายเลขโดยไม่ต้องมี
อะไรคั่นกลาง จากนั้นกด 
Submit เพื่อบันทึก 

การส่งเป็น รายบุคคล หรือ ส่งเป็นกลุ่ม ก็ ใช้ ชุด contact List เดียวกัน    นั่น คือ 
ถ้า หาก ท่านส่งเป็น รายบุคคล 
ท่าน ก็ ป้อน ชื่อ บุคคล ที่ทา่นจะจะติดต่อ และ หมายเลขโทรศัพทม์ือถือ เบอร์ ของบุคคลนั้นๆ ได้เลย ! 
ถ้า หาก ท่านส่งเป็น กลุ่ม. 
ท่าน ใส่ หมายเลข กี่หมายเลข ก็ได้ แต่ ต้องไม่เกิน 50 หมายเลข โดย หมายเลขโทรศัพท์ที่ ท่านใส่นั้น จะต้องไม่มี 
เครือ่งหมายใด ๆ คั่น นอกจากเครื่องหมาย คอมม่า   นั่น คือ ท่านต้องป้อน ลักษณะ ดังกล่าวน้ี 
0841556666,0894502222,0898804444 หมายเลขโทรศัพท์ ตัวสุดท้ายห้ามใส่เครือ่งหมายใดๆ ต่อท้าย 
แล้ว ท่าน ก็ ตั้งเป็น ชื่อ กลุ่ม ที่ท่านต้องการ 

กรณีแก้ไข 
 
กรณีลบออกภายหลัง 



2.    การส่งข้อความล่วงหน้า  เข้าหน้าส่งข้อความ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่ง  ป้อนข้อความ
ที่จะส่ง และเลือกแบบการส่ง เปลี่ยนจากตอนนี้ เป็นแบบล่วงหนา้ ดังรูป 

เลือก วันเดือนป ีที่จะท าการส่ง จาก
ปฏิทิน กดวนัที่ที่จะส่ง 
 
เลือกเวลาส่ง  

จากนั้นก็กดส่ง ระบบจะจัดไปเตรียมรอ
ส่งให้อัตโนมัติเมือ่ถึงเวลาดังกล่าว 



3. การเปลี่ยนหมายเลขผู้ส่ง มีไว้กรณีผู้ส่งต้องการเปลี่ยนแปลงจากเบอร์โทรตนเองเป็นเลข
อื่น    ท าโดย เม่ือเข้าสูร่ะบบ ที่หน้า ส่งข้อความ กดที่ เมนู Menu เลือกเปลี่ยนหมายเลขผู้สง่  

 จากนั้นก็สามารถเลือกเปลี่ยนเป็นเลขหมายผู้ส่งอืน่ๆได้ แลว้กด ตกลง 



4.การเลือกใช้ข้อความส าเร็จรูป   ระบบ deesms มีบริการให้ใช้ข้อความส าเร็จรูป ตามวาระและ
โอกาสต่างๆ ส าหรับลกูค้าที่ต้องการหาข้อความน่าสนใจ สนุกสนาน เพื่อมาส่งให้กลุ่มของตนเอง 
  การใช้งานให้เข้าไปทีเ่มนู Menu เลือก ข้อความส าเร็จรูป 

ระบบ จะลิง้ค์ไปหาแบบข้อความต่างๆ ท่านสามารถก๊อปปี ้(Copy)  ข้อความที่ต้องการมาวางใน
กล่องส่งข้อความได้เลย และเลือกส่งต่อไป 



5. ข้อพึงระวังในการใช้งาน  
สัญลักษณ์ ที่ มัก มี ปัญหา ในระบบแสดงผล sms ได้แก่...   เครื่องหมาย ' หรือ " ห้ามใช ้
ตัวอย่าง เชน่.. 
I'm  ขอให้พิมพ์ เป็น ตัวเต็ม =>  I am หรือ Im อย่าใช้ เครื่องหมาย ' หรือ " โดยเด็ดขาด 
และ \  ( แบล็คสแลช ) <= เครื่องหมายดังกลา่วนี้จะมีปัญหาในการ แสดงผลของระบบ sms 
@ จะเพี้ยน เมื่อ เข้า Pocket PC แตก่ับมือถือ ปกติ ใช้ได้ 
 
หาก ท่านพบปัญหา วา่ใช้สัญลักษณ์ ตัวใด แล้วเพี้ยน รบกวน ช่วยแจ้งเข้ามาด้วยนะครับ 
 
ขอขอบพระคณุครับ และขอให้ SMS ในระบบของเราได้มีส่วนไดท้ าให้ท่านประสบความส าเร็จ และ
ความสุขในการใช้งานตลอดไป  
 
deesms.com 
หากมีข้อสงสัยการใช้งานเพิ่มเติมอืน่ใด 
กรุณาแจ้งมาได้ที ่
Servicedeesms@hotmail.com 
Mobile: 084-1844440  
 
 


