แอพพลายเมล์
483 สุขุมวิท 93 บางจาก พระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0899-522-366 โทรสาร 02-311-1510

เรียน : ท่านสมาชิกทุกท่าน
เนื่องจาก แอพพลายเมล์ ได้ ทาการปรับปรุงระบบ ให้ สามารถ รองรับ การส่งข้ อความแบบยาวได้ แล้ วในขณะนี ้ ( Long SMS ) หรือ ข้ อความต่อเนื่อง
ทาให้ ผ้ สู ง่ และผู้รับ หมดกังวลกับการส่ง SMS ที่มีความยาวมากกว่า 70 ตัวอักษรภาษาไทย หรือ 160 ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ การส่งข้ อความแบบยาวทาให้ ผ้ รู ับ
สามารถอ่านข้ อความได้ อย่างต่อเนื่อง เสมือนการอ่านข้ อความ ข้ อความเดียว เพิ่มความสะดวกสบายให้ แก่ผ้ รู ับ และยังสามารถสื่อสารกันได้ อย่างครบถ้ วน

โดยมีหลักเกณฑ์การคิด Credit ดังนี้
ตัวอักษรสูงสุดที่ใช้ ได้
ไทย
อังกฤษ
70
160
126
248
189
248
-

จำนวน
(Credit)
1
2
3
4

เงื่อนไขทางเทคนิค การส่งผ่านหน้ าเว็บ / การส่งผ่าน API
 การส่ง SMS ภาษาไทย 1 ข้ อความ (Credit) สามารถส่งได้ เป็ นจานวน 70 ตัวอักษร และภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร หากมีข้อความภาษาไทย เพียง 1 ตัวอักษร
จะถูกนับเป็ นข้ อความภาษาไทยทังหมด
้










ตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ถือว่าเป็ นภาษาอังกฤษได้ แก่ A-Z a-z 0-9 เว้ นวรรค และ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + | = - [ ] { } ; : , . < > ? เท่านัน้ นอกนันถื
้ อว่าเป็ น
ภาษาไทย
กรณีพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ ที่มีความยาวเกิน 160 ตัวอักษร ระบบจะทาการคานวณให้ วา่ มีการใช้ งานกี่ข้อความ/ Credit ตัวอย่างเช่น หากท่านพิมพ์ข้อความ
ภาษาอังกฤษ 161 ตัวอักษร ระบบจะคานวณ credit sms ของท่านเป็ น 2 Credit หรือ 2 ข้ อความทันที
ตัวอักษร \ และ ' โปรดหลีกเลียงการใช้ งาน เพราะระบบจะคิดเป็ น 2 ตัวอักษร โดยอัตโนมัต
กรณีการส่งผ่าน API สามารถส่ง ( Long SMS ) ได้ โดยการ POST ข้ อความมาที่ชอ่ งทางใหม่ “smsgateway.applymail.com/api/send_long.php”
- กรณีที่สง่ ค่า lang=T และ ส่งข้ อความเกิน 249 ตัวอักษร ระบบจะตัดอักษรที่เกินทิ ้งไป (เฉพาะ long sms เท่านัน)
้
- กรณีที่สง่ ค่า lang=E และ ส่งข้ อความเกิน 249 ตัวอักษร ระบบจะตัดอักษรที่เกินทิ ้งไป (เฉพาะ long sms เท่านัน)
้
- กรณีที่สง่ ค่า ผ่าน API ด้ วยภาษา asp และมีปัญหาเกียวกับภาษาไทยอ่านไม่ออกแก้ ไขโดยเปลี่ยนช่องทางใหม่เป็ น
“smsgateway.applymail.com/cgi-bin/aspsendsms_long.cgi”
- กรณีที่สง่ ค่า ผ่าน API ด้ วยช่องทางอื่นๆ โปรดสอบถามผ่านทาง e-mail หรือ โทร. 0899522366
กรณีการส่งผ่าน API แบบเก่า ( short sms ) ได้ โดยการ POST ข้ อความมาที่ชอ่ งทางเก่า “smsgateway.applymail.com/api/send.php”
- กรณีที่สง่ ค่า lang=T และ ส่งข้ อความเกิน 70 ตัวอักษร ระบบจะตัดอักษรทีเ่ กินทิ ้งไป (เฉพาะ short sms เท่านัน)
้
- กรณีที่สง่ ค่า lang=E และ ส่งข้ อความเกิน 160 ตัวอักษร ระบบจะตัดอักษรที่เกินทิ ้งไป (เฉพาะ short sms เท่านัน)
้
กรณีการส่งผ่าน API ในระบบ long sms และ short sms ลูกค้ าสามารถใช้ ได้ ทงสองระบบ
ั้
โดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยอื่นๆเพิ่ม( คิดแต่จานวนข้ อความหรือจานวน Credit )
และยังสามารถใช้ งานระบบเก่า และ ใหม่ ต่อไปได้ เรื่อยๆ โดยๆไม่มีการปิ ดระบบเก่า แต่อย่างใด
ระบบตังเวลาส่
้
งข้ อความล่วงหน้ าทังแบบรายบุ
้
คคลและแบบกลุม่ ผ่านเว็บ ระบบตังเวลาในขณะนี
้
้ ยังไม่รองรับการส่งข้ อความแบบยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
( กฤษฎา บุญชัยพานิชวัฒนา )

