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เอกสารทางเทคนิค
 

 

เอกสารฉบบันี้จะใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารรวมบรกิารการสือ่สาร Infobip เขา้กบัโซลชูนัตา่งๆ อยา่งรวดเรว็โดยใชอ้นิเทอรเ์ฟส Infobip HTTP API 

และ SMPP เอกสารฉบบันี้แบ่งออกเป็นสองบทดว้ยกนั บทแรกจะพดูถงึ HTTP API และบททีส่องจะพดูถงึขอ้ก าหนดจ าเพาะของ SMPP 

โปรดใชส้ารบญัเนื้อหาเพือ่การน าทางทีเ่รว็ขึน้และงา่ยขึน้ไปยงั HTTP API และขอ้ก าหนดจ าเพาะของ SMPP ตวัอยา่ง และบทช่วยสอน 

 

ส าหรบัขอ้ก าหนดจ าเพาะโดยละเอยีด ตวัอยา่งทีม่คีุณลกัษณะครบถว้นในภาษาการตัง้โปรแกรมตา่งๆ และสภาพแวดลอ้มการทดสอบเชงิโตต้อบ 

โปรดเขา้ไปทีศู่นยน์กัพฒันาของเราที ่

 

dev.infobip.com 

  

file:///C:/Users/jip.genelli/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/dev.infobip.com
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ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั HTTP API
 

อนิเทอรเ์ฟสการตัง้โปรแกรมแอปพลเิคชนั HTTP (HTTP application programming interface หรอื HTTP API) 

คอืวธิทีีง่า่ยทีสุ่ดในการรวมบรกิารตา่งๆ ของ Infobip เขา้ดว้ยกนัโดยใชอ้นิเทอรเ์ฟส REST ทีเ่ป็นมาตรฐาน HTTP API สามารถใชเ้พือ่สง่ขอ้ความ 

SMS เกบ็รวบรวมรายงานการน าสง่ สรา้งค าขอคน้หาหมายเลข (การตรวจสอบความถูกตอ้งของหมายเลข) และรบัขอ้ความ SMS 

ขาเขา้ทีส่ง่จากโทรศพัทม์อืถอื 

 

API ของ Infobip องิตามมาตรฐาน REST ทีช่่วยใหค้ณุใชเ้บราวเ์ซอรข์องคณุในการเขา้ใชง้าน URL สามารถใชไ้คลเอน็ต ์HTTP ใดๆ 

ในภาษาการตัง้โปรแกรมใดกไ็ดเ้พือ่ปฏสิมัพนัธก์บั API ของเรา 

 

URL พื้นฐาน 

สง่ค าขอทัง้หมดไปยงั URL พืน้ฐาน ค าขอทัง้หมดจะถูกสง่ผา่นวธิ ีHTTP POST, PUT หรอื GET แมว้า่คุณสามารถใชโ้พรโตคอล HTTP ได ้

แตเ่ราแนะน าอยา่งยิง่ใหคุ้ณสง่ค าขอทัง้หมดไปยงั Infobip SMS API ทาง HTTPS เพือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้รหสัการสง่และสามารถรบัประกนัความเป็นสว่นตวั 

 

URL พืน้ฐาน: https://api.infobip.com 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: หากคุณยงัไม่มบัีญชี Infobip โปรดเข้าไปท่ีหน้า สมคัรสมาชิก และสร้างบัญชีฟรีของคณุ 

https://accounts.infobip.com/signup
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สว่นหวัเนื้อหา-ประเภทและการยอมรบั 

Infobip SMS API รองรบัหลกัเกณฑ ์Content-Types และ Accept JSON และ XML ทีค่วรระบุไวใ้นสว่นหวั หากไมร่ะบุ Content-

Type คุณจะไดร้บัขอ้ผดิพลาดทัว่ไป ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัประเภทของ Accept ทีเ่ลอืกในสว่นหวัของค าขอ ประเภทการยอมรบัเดยีวกบัจะถูกน ามาใชใ้นค าตอบ 

 

Content-Type: application/json or application/xml 

ส่วนหวั Accept: application/json หรอื application/xml 

 

การใหส้ทิธ ิ

เรารองรบัการใหส้ทิธเิบื้องตน้โดยใชช้ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นทีม่กีารเขา้รหสัผนัแปร Base64 RFC2045-MIME 

 

สว่นหวัการใหส้ทิธปิระกอบดว้ยสิง่ตา่งๆ ดงันี้ 

1. ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นรวมเขา้เป็นสตรงิ username:password 

2. สตรงิทีเ่ป็นผลลพัธถ์ูกเขา้รหสัโดยใชต้วัแปร RFC2045-MIME ของ Base64 

วธิกีารใหส้ทิธแิละการเวน้วรรค ดงัเช่น "Basic" จะถกูใสก่อ่นสตรงิทีเ่ขา้รหสั 

 

ตวัอย่าง: 

ชื่อผูใ้ช:้ Aladdin 

รหสัผา่น: open sesame 

สตรงิทีเ่ขา้รหสั Base64: QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 

สว่นหวัการใหส้ทิธ:ิ Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 

 

  

https://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt
https://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt
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ส่ง SMS 

 

เราจะอธบิายวธิสีง่ SMS โดยใช ้Infobip HTTP API ในขัน้ตอนงา่ยๆ เพยีงไมก่ีข่ ัน้ตอน 

 

อนัดบัแรก คุณจะตอ้งมบีญัช ีInfobip ทีถู่กตอ้ง เมือ่คุณ สมคัรรบับญัช ีคุณจะตอ้งตัง้คา่ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น จากนัน้ 

จะตอ้งเขา้รหสัชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคุณเป็น base64 ดงัทีอ่ธบิายไวใ้น ส่วนการให้สิทธิ: 

 

ระบบจะสง่ขอ้ความไปยงัหมายเลขโทรศพัทท์ีถู่กตอ้ง ซึง่เขยีนใน รปูแบบสากล เทา่นัน้ เช่น41793026727 

เราแนะน าอยา่งยิง่ใหใ้ช ้การก าหนดรปูแบบหมายเลข E.164 หมายเลข E.164 ไดร้บัการปรบัใหต้รงตามมาตรฐานสากลโดยมคีวามยาวไมเ่กนิสบิหา้หลกั 

โดยปกตหิมายเลขโทรศพัทจ์ะม ี+ (เครือ่งหมายบวก) น าหน้า ตามดว้ยรหสัประเทศ รหสัเครอืขา่ย และ หมายเลขของผูส้มคัรใชบ้รกิาร 

หมายเลขโทรศพัทท์ีไ่มไ่ดก้ าหนดรปูแบบเป็น E.164 อาจใชง้านได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัเครือ่งโทรศพัทห์รอืเครอืขา่ย 

 

ตอนนี้คุณพรอ้มแลว้ทีจ่ะสง่ขอ้ความ SMS ขอ้ความแรกโดยใช:้  

POST https://api.infobip.com/sms/1/text/single 

 

เนื้อความค าขอประกอบดว้ยขอ้ความทีคุ่ณตอ้งการสง่ดว้ยพารามเิตอร์ จาก, ถงึ และ ขอ้ความ 

ค าขอ JSON แบบเตม็ แสดงไวท้ีด่า้นลา่ง 

JSON 

POST /sms/1/text/single HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
Accept: application/json 
 
{   
   "from":"InfoSMS", 
   "to":"41793026727", 
   "text":"My first Infobip SMS" 
} 

https://accounts.infobip.com/signup
http://en.wikipedia.org/wiki/E.164
https://dev.infobip.com/v1/docs/send-sms
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สง่ค าตอบทาง SMS 

 

หลงัจากสง่ค าขอ HTTP "Send SMS" ไปยงั Infobip SMS API แลว้ คุณจะไดร้บัค าตอบทีม่ขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์บางอยา่ง 

หากทุกอยา่งด าเนินไปดว้ยด ีค าตอบควรจะเป็น 200 OK พรอ้มดว้ยรายละเอยีดขอ้ความใสเ่นื้อความของค าตอบ 

 

ตอ่ไปนี้คอืตวัอยา่งค าขอส าหรบัการสง่ SMS เดยีว 

JSON 

POST /sms/1/text/single HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
Accept: application/json 
 
{   
   "from":"InfoSMS", 
   "to":"41793026727", 
   "text":"My first Infobip SMS" 
} 

 

และค าตอบทีเ่หมาะสมจะแสดงทีด่า้นลา่ง 

JSON 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json 
 
{   
   "messages":[   
      {   
         "to":"41793026727", 
"status":{ 
"id":0, 
"groupId":0, 
"groupName":"ACCEPTED", 
"name":"MESSAGE_ACCEPTED", 
"description":"Message accepted" 
         }, 
         "smsCount":1, 
         "messageId":"2250be2d4219-3af1-78856-aabe-1362af1edfd2" 
      } 
   ] 
} 

 

https://dev.infobip.com/v1/docs/send-sms-response
https://dev.infobip.com/v1/docs/send-sms-response
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 messages คอือารเ์รยข์องขอ้ความ SMS ทัง้หมดทีส่ง่ไปในค าขอลา่สุด ในกรณขีองเรา มแีคห่นึ่งขอ้ความเทา่นัน้ 

 to คอืหมายเลขโทรศพัทท์ีคุ่ณไดส้ง่ขอ้ความ SMS ไปให ้

 แตล่ะขอ้ความทีส่ง่ไปยงัแพลตฟอรม์ Infobip เป็นผลส าเรจ็จะถูกระบุแบบไมซ่ ้ากนัดว้ย messageId นอกจากนัน้ยงัสามารถใช ้

Message ID เพือ่ตรวจสอบสถานะการจดัสง่หรอืรายการบนัทกึขอ้ความทีส่ง่ไดด้ว้ย 

 smsCount คอืจ านวนของขอ้ความสว่นตา่งๆ ทีแ่บ่งเป็น 

 status คอืออบเจก็ตท์ีอ่ธบิายสถานะของขอ้ความทีส่ง่เพิม่เตมิ ส าหรบัรายการสถานะทีม่อียูท่ ัง้หมด โปรดดทูี ่ 
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การรบัรายงานการน าส่ง
 

หลงัจากทีคุ่ณไดส้ง่ขอ้ความสองขอ้ความแลว้ คุณสามารถตรวจสอบวา่ขอ้ความไดถู้กสง่เป็นผลส าเรจ็หรอืไมโ่ดยสรา้งค าขอนี้: 

GET https://api.infobip.com/sms/1/reports 

 

พารามิเตอรก์ารสอบถาม ทีใ่ชไ้ดค้อื 

 bulkId: ID ทีไ่มซ่ ้ากนัซึง่ระบุค าขอ SMS ทีส่ง่ ตวักรองนี้ช่วยใหคุ้ณไดร้บัรายงานการน าสง่ส าหรบัขอ้ความทัง้หมดโดยใชเ้พยีงค าขอเดยีว 

คุณจะไดร้บั bulkId ในค าตอบหลงัจากสง่ค าขอ SMS หรอืคุณสามารถก าหนดขึน้มาเองกไ็ด ้

 messageId: ID ทีไ่มซ่ ้ากนัซึง่ระบุขอ้ความทีส่ง่ คุณจะไดร้บั messageId ในค าตอบหลงัสง่ขอ้ความ 

หรอืคุณสามารถก าหนดขึน้มาเองกไ็ด ้

 limit: จ านวนสงูสุดของรายงานการน าสง่ทีคุ่ณตอ้งการรบั คา่เริม่ตน้คอื 50 

 

คุณจะไดร้บัชุดรายงานการน าสง่ทีไ่มไ่ดอ้่านเป็นค าตอบ 

ข้อส าคญั: สามารถเรยีกดรูายงานการน าสง่ไดห้นึ่งคร ัง้เทา่นัน้ เมือ่คุณเรยีกดรูายงานการน าสง่แลว้ คุณจะไมส่ามารถรบัรายงานเดมิไดอ้กีจากการใชจุ้ดปลายทางนี้ 

 

ตอ่ไปนี้คอืตวัอยา่งค าขอ JSON ส าหรบั การรบัรายงานโดยไม่มีพารามิเตอรก์ารสอบถามใดๆ 

JSON 

GET /sms/1/reports HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Accept: application/json 

  

https://dev.infobip.com/v1/docs/sms-delivery-reports
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ดา้นลา่งคุณจะเหน็ค าตอบของค าขอรายงานการน าสง่ 

JSON 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json 
 
{   
   "results":[   
      {   
         "bulkId":"80664c0c-e1ca-414d-806a-5caf146463df", 
         "messageId":"bcfb828b-7df9-4e7b-8715-f34f5c61271a", 
         "to":"41793026731", 
         "sentAt":"2015-02-12T09:51:43.123+0100", 
         "doneAt":"2015-02-12T09:51:43.127+0100", 
         "smsCount":1, 
"price":{ 
"pricePerMessage":0.01, 
"currency":"EUR" 
         }, 
         "callbackData": "User defined data.", 
"status":{ 
"groupId":3, 
"groupName":"DELIVERED", 
"id":5, 
"name":"DELIVERED_TO_HANDSET", 
"description":"Message delivered to handset" 
         }, 
"error":{ 
"groupId":0, 
"groupName":"OK", 
"id":0, 
"name":"NO_ERROR", 
"description":"No Error", 
"permanent":false 
         } 
      }, 
      {   
         "bulkId":"08fe4407-c48f-4d4b-a2f4-9ff583c985b8", 
         "messageId":"12db39c3-7822-4e72-a3ec-c87442c0ffc5", 
         "to":"41793026727", 
         "sentAt":"2015-02-12T09:50:22.221+0100", 
         "doneAt":"2015-02-12T09:50:22.232+0100", 
         "smsCount":1, 
"price":{ 
"pricePerMessage":0.01, 
"currency":"EUR" 
         }, 
         "callbackData": "reset_password", 
"status":{ 
"groupId":3, 
"groupName":"DELIVERED", 
"id":5, 
"name":"DELIVERED_TO_HANDSET", 
"description":"Message delivered to handset" 
         }, 
"error":{ 

"groupId":0, 

https://dev.infobip.com/v1/docs/sms-delivery-reports
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"groupName":"OK", 
"id":0, 
"name":"NO_ERROR", 
"description":"No Error", 
"permanent":false 
         } 
      } 
   ] 
} 

 

ในค าตอบ คุณจะไดร้บัอารเ์รยข์อง ผลลพัธ ์ซึง่ประกอบดว้ย: 

 to หมายถงึ หมายเลขโทรศพัทข์องผูร้บั เพือ่ใหคุ้ณสามารถเชื่อมโยงรายงานการน าสง่กบัหมายเลขโทรศพัทไ์ด ้

 bulkId และ messageId ID ทีไ่มซ่ ้ากนัซึง่ระบุค าขอและขอ้ความทีส่ง่  

 sentAt และ doneAt 

 smsCount หมายถงึจ านวนขอ้ความ 

 ออบเจก็ต ์ราคาทีม่พีารามเิตอร ์pricePerMessage และ สกุลเงนิ 

 ออบเจก็ต ์callbackDataทีม่ขีอ้มลูซึง่ก าหนดโดยผูใ้ช ้

 ออบเจก็ต ์สถานะ และ ขอ้ผดิพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

หมายเหตุ: หากคุณพยายามสร้างค าขอเดยีวกันนีอี้กคร้ัง คุณจะได้รับชุดท่ีว่างเปล่าเน่ืองจากรายงานการน าส่งท้ังหมดได้ถูกเปิดอ่านแล้ว 
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JSON 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json 
 
{   
   "results":[] 
} 

 

หากคุณสง่ขอ้ความจ านวนมากแตคุ่ณสนใจทีจ่ะดรูายงานการน าสง่ส าหรบัขอ้ความเดยีวเทา่นัน้ ใหต้ัง้คา่พารามเิตอรก์ารสอบถามในค าขอ 

 

เพิม่ ?messageId=ff4804ef-6ab6-4abd-984d-ab3b1387e852 ใน url ค าขอ 

และคุณจะไดร้บัรายงานการน าสง่ส าหรบัขอ้ความนัน้เทา่นัน้ 

 

นอกจาก messageId แลว้ คุณยงัสามารถใช ้bulkId หรอืเพยีงแคต่ัง้คา่ ขดีจ ากดั ส าหรบัจ านวนรายงานทีคุ่ณตอ้งการเรยีกด ูตอ่ไปนี้คอืตวัอยา่งค าขอ 

JSON ส าหรบัรบัรายงานทีม่พีารามเิตอรก์ารสอบถาม 

JSON 

GET /sms/1/reports?messageId=ff4804ef-6ab6-4abd-984d-ab3b1387e852 HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Accept: application/json 

 

ค าตอบทีไ่ดร้บัจะเป็น JSON ดงัตอ่ไปนี้: 

JSON 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json 
 
{   
   "results":[   
      {   
         "bulkId":"8c20f086-d82b-48cc-b2b3-3ca5f7aca9fb", 
         "messageId":"ff4804ef-6ab6-4abd-984d-ab3b1387e852", 
         "to":"41793026731", 
         "sentAt":"2015-02-12T09:58:20.323+0100", 
         "doneAt":"2015-02-12T09:58:20.337+0100", 
         "smsCount":1, 
"price":{ 

https://dev.infobip.com/v1/docs/sms-delivery-reports
https://dev.infobip.com/v1/docs/sms-delivery-reports
https://dev.infobip.com/v1/docs/sms-delivery-reports
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"pricePerMessage":0.01, 
"currency":"EUR" 
         }, 
"status":{ 
"id":5, 
"groupId":3, 
"groupName":"DELIVERED", 
"name":"DELIVERED_TO_HANDSET", 
"description":"Message delivered to handset" 
         }, 
"error":{ 
"groupId":0, 
"groupName":"OK", 
"id":0, 
"name":"NO_ERROR", 
"description":"No Error", 
"permanent":false 
         } 
      } 
   ] 
} 

 

ดงัทีเ่หน็แลว้วา่ ขอ้ความนัน้ถูกน าสง่เป็นผลส าเรจ็โดยไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ 

ทีต่รงขา้มกบัรายงานการน าสง่แบบครัง้เดยีวคอื รายการบนัทึก ซึง่สามารถใชเ้พือ่ดปูระวตัขิองขอ้ความทัง้หมดทีคุ่ณสง่ ในสว่นถดัไปของเอกสารฉบบันี้ 

คุณสามารถดวูธิรีบัรายการบนัทกึโดยใช ้API ของเรา  
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การรบัรายการบนัทึก SMS

 

สามารถขอรายการบนัทกึทีม่ปีระวตักิารสง่ SMS ส าหรบัทุกขอ้ความไดโ้ดยใชค้ าขอเดยีว  

GET https://api.infobip.com/sms/1/logs 

สามารถขอรายการบนัทกึเหลา่นี้กีค่ร ัง้กไ็ดต้ามตอ้งการ ซึง่ตา่งจากรายงานการน าสง่ 

 

มาดวูา่จะเกดิอะไรขึน้เมือ่คุณขอรายการบนัทกึทัง้หมดของคุณ โดยไมม่พีารามเิตอรก์ารสอบถาม 

JSON 

GET /sms/1/logs HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Accept: application/json 

 

คุณจะไดร้บัผลลพัธต์อ่ไปนี้เป็นค าตอบ 

JSON 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json 
 
{   
   "results":[   
      {   
         "bulkId":"bafdeb3d-719b-4cce-8762-54d47b40f3c5", 
         "messageId":"07e03aae-fabc-44ad-b1ce-222e14094d70", 
         "to":"41793026727", 
         "from":"InfoSMS", 
         "text":"Test SMS.", 
         "sentAt":"2015-02-23T17:41:11.833+0100", 
         "doneAt":"2015-02-23T17:41:11.843+0100", 
         "smsCount":1, 
         "mccmnc":"22801", 
"price":{ 
"pricePerMessage":0.01, 
"currency":"EUR" 
         }, 
"status":{ 
"groupId":3, 
"groupName":"DELIVERED", 
"id":5, 
"name":"DELIVERED_TO_HANDSET", 

https://dev.infobip.com/v1/docs/sms-logs
https://dev.infobip.com/v1/docs/sms-logs
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"description":"Message delivered to handset" 
         }, 
"error":{ 
"groupId":0, 
"groupName":"OK", 
"id":0, 
"name":"NO_ERROR", 
"description":"No Error", 
"permanent":false 
         } 
      }, 
      {   
         "bulkId":"06479ba3-5977-47f6-9346-fee0369bc76b", 
         "messageId":"1f21d8d7-f306-4f53-9f6e-eddfce9849ea", 
         "to":"41793026727", 
         "from":"InfoSMS", 
         "text":"Test SMS.", 
         "sentAt":"2015-02-23T17:40:31.773+0100", 
         "doneAt":"2015-02-23T17:40:31.787+0100", 
         "smsCount":1, 
         "mccmnc":"22801", 
"price":{ 
"pricePerMessage":0.01, 
"currency":"EUR" 
         }, 
"status":{ 
"groupId":3, 
"groupName":"DELIVERED", 
"id":5, 
"name":"DELIVERED_TO_HANDSET", 
"description":"Message delivered to handset" 
         }, 
"error":{ 
"groupId":0, 
"groupName":"OK", 
"id":0, 
"name":"NO_ERROR", 
"description":"No Error", 
"permanent":false 
         } 
      } 
   ] 
} 

 

รายการบนัทกึมขีอ้มลูคลา้ยกบัรายงานการน าสง่ แตม่ชี่องขอ้ความเพิม่เตมิบางอยา่ง หากคุณตอ้งการขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัช่องค าตอบเหลา่นี้ กรุณาดทูีส่ว่น 

รหสัค าตอบ  

ข้อส าคญั: รายการบนัทกึ SMS ใชไ้ดส้ าหรบั 48 ชัว่โมงทีแ่ลว้! 

เนื่องจากรายการบนัทกึนี้เป็นตวัอยา่งของขอ้ความทัง้หมดทีคุ่ณไดส้ง่จากแพลตฟอรม์ Infobip ในช่วง 48 ชัว่โมง ทีผ่า่นมา 

คุณอาจตอ้งใชต้วักรองบางอยา่งเพือ่คน้หาในรายการบนัทกึนี้ ตวักรองทีส่ามารถใชไ้ด ้ไดแ้ก่ 
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พารามิเตอร ์ ประเภท ค าอธิบาย 

จาก สตรงิ ทีอ่ยู่ผูส้ง่ 

ถงึ สตรงิ ทีอ่ยู่ปลายทาง 

bulkId สตรงิ[] Bulk ID ทีม่กีารรายการบนัทกึ 

messageId สตรงิ[] Message ID ทีม่กีารขอรายการบนัทกึ 

generalStatus สตรงิ สถานะ SMS ทีส่ง่ 

sentSince วนัที ่ ขดีจ ากดัต ่าสดุของวนัทีแ่ละเวลาในการสง่ SMS 

sentUntil วนัที ่ ขดีจ ากดัสงูสดุของวนัทีแ่ละเวลาในการสง่ SMS 

ขดีจ ากดั int จ านวนขอ้ความสงูสดุในรายการบนัทกึทีส่ง่กลบั ค่าเริม่ตน้คอื 50 

mcc สตรงิ รหสัประเทศของระบบเคลือ่นที ่

mnc สตรงิ รหสัเครอืขา่ยของระบบเคลือ่นที ่
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ตอนนี้ลองมารบั รายการบนัทึกท่ีมี "จาก", "ถงึ" และ "ขดีจ ากดั" เป็นตวักรอง: 

JSON 

GET /sms/1/logs?from=InfoSMS&to=41793026727&limit=1 HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 

Accept: application/json 

 

ค าตอบจะเป็นดงันี้ 

JSON 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json 
 
{   
   "results":[   
      {   
         "bulkId":"82d1d36e-e4fb-4194-8b93-caeb053bd327", 
         "messageId":"fc0cbfb8-7a72-40da-a76d-e2c2d9400835", 
         "to":"41793026727", 
         "from":"InfoSMS", 
         "text":"Test SMS.", 
         "sentAt":"2015-02-23T17:42:05.390+0100", 
         "doneAt":"2015-02-23T17:42:05.390+0100", 
         "smsCount":1, 
         "mccmnc":"22801", 
"price":{ 
"pricePerMessage":0, 
"currency":"EUR" 
         }, 
"status":{ 
"groupId":5, 
"groupName":"REJECTED", 
"id":6, 
"name":"REJECTED_NETWORK", 
"description":"Network is forbidden", 
"action":"Contact account manager" 
         }, 
"error":{ 
"groupId":0, 
"groupName":"OK", 
"id":0, 
"name":"NO_ERROR", 
"description":"No Error", 
"permanent":false 
         } 
      } 
   ] 

} 

https://dev.infobip.com/v1/docs/sms-logs
https://dev.infobip.com/v1/docs/sms-logs
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ข้อความแบบพลูท่ีได้รบั
 

Infobip มวีธิแีบบตา่งๆ ในการเกบ็รวบรวมขอ้ความ SMS ทีส่ง่โดยโทรศพัท ์GSM ของลกูคา้ของคุณ ตวัอยา่งเช่น เราสามารถโฮสตก์ารด์ GSM 

SIM ทีโ่มเดม็ฟารม์ GSM ของเรา เมือ่ลกูคา้ของคุณสง่ขอ้ความ SMS ไปยงั SIM นัน้ ขอ้ความจะมาถงึยงัระบบของเรา เพือ่พลูขอ้ความทีไ่ดร้บั 

ก่อนอื่นคุณจะตอ้งมหีมายเลขโทรศพัทแ์ละ ตัง้ค่าการพลู กบัหมายเลขนัน้ เมือ่คุณเรยีกดขูอ้ความทีไ่ดร้บั 

คุณจะไมส่ามารถรบัขอ้ความเดมิไดอ้กีโดยใชจุ้ดปลายทางนี้ 

 

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชลีกูคา้หรอื ฝ่ายสนับสนุน ของเรา 

 

ในการพลูขอ้ความ SMS สามารถใชว้ธิกีารดงัตอ่ไปนี้  

https://api.infobip.com/sms/1/inbox/reports 

 

พารามิเตอร ์ ประเภท ค าอธิบาย 

ขดีจ ากดั เลขจ านวนเตม็ จ านวนสงูสดุของขอ้ความทีไ่ดร้บัทีจ่ะสง่กลบัคนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@infobip.com
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ตวัอย่างการพลูขอ้ความทีร่บั 

 

JSON 

GET /sms/1/inbox/reports HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Accept: application/json 

 

รปูแบบผลลพัธ ์

 

JSON 

{   
   "results":[   
      {   
         "messageId":"ff4804ef-6ab6-4abd-984d-ab3b1387e823", 
         "from":"38598111", 
         "to":"41793026727", 
         "text":"KEY Test message", 
         "cleanText":"Test message", 
         "keyword":"KEY", 
         "receivedAt":"2015-02-15T11:43:20.254+0100", 
         "smsCount":1 
      } 
   ] 

} 

 

 

พารามเิตอรเ์น้ือความค าตอบ 

 

หากส าเรจ็ รหสัสถานะ HTTP ของสว่นหวัของค าตอบจะเป็น 200 OK และขอ้ความจะถูกสง่กลบัในเนื้อความของค าตอบ 

 

หากคุณพยายามรบัขอ้ความทีไ่ดร้บัโดยไมม่สีทิธ ิคุณจะไดร้บัค าตอบทีม่รีหสัสถานะ HTTP 401 Unauthorized 

 

 

https://dev.infobip.com/docs/pull-received-messages
https://dev.infobip.com/docs/pull-received-messages
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ค าตอบ SMS 

 

พารามิเตอร ์ ประเภท ค าอธิบาย 

ผลลพัธ ์ ขอ้ความ[] ชดุของรายงาน หนึง่ชดุต่อทกุๆ ขอ้ความทีไ่ดร้บั 

 

 

ขอ้ความ 
 

พารามิเตอร ์ ประเภท ค าอธิบาย 

messageId สตรงิ ID ทีไ่มซ่ ้ากนัซึง่ระบุขอ้ความทีไ่ดร้บั 

จาก สตรงิ ID ผูส้ง่ทีอ่าจเป็นตวัเลขและตวัอกัษรหรอืตวัเลขอย่างเดยีวกไ็ด้ 

ถงึ สตรงิ ทีอ่ยู่ปลายทางของขอ้ความ 

ตวัอกัษร สตรงิ เนื้อหาเตม็ของขอ้ความทีไ่ดร้บั 

cleanText สตรงิ เนื้อหาของขอ้ความทีไ่ดร้บัโดยไมม่คี าส าคญั (หากสง่ค าส าคญัไปดว้ย) 

ค าส าคญั สตรงิ ค าส าคญัทีแ่ยกจากเนื้อหาในขอ้ความ 

receivedAt วนัที ่ บอกวา่แพลตฟอร์ม Infobip ไดร้บัขอ้ความเมือ่ใด มรีปูแบบดงัต่อไปนี้: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX 

smsCount int จ านวนเซก็เมนต์ของขอ้ความทีส่ง่ 
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ข้อความแบบพชุท่ีได้รบั
 

หลงัจากขอ้ความมาถงึในระบบของเราแลว้ ระบบสามารถสง่ตอ่ขอ้ความไปยงัเซริฟ์เวอรโ์ดยใชค้ าขอ HTTP GET ตามคา่เริม่ตน้ อยา่งไรกต็ามสามารถใช ้

POST แตจ่ าเป็นตอ้งขอเป็นกรณีๆ  ไป โดยคุณจะตอ้งระบุ URL ทีจ่ะใหเ้ราใช ้ซึง่หมายความวา่คุณจะตอ้งเตรยีม URL ดงักลา่วไวบ้นเวบ็เซริฟ์เวอรข์องคุณ 

 

พารามเิตอร ์

 

พารามิเตอร ์ ประเภท ค าอธิบาย 

ผูส้ง่ สตรงิ ผูส้ง่ขอ้ความ SMS (หมายเลขโทรศพัท ์GSM) 

ผูร้บั สตรงิ หมายเลขของผูร้บั (ถา้ม)ี 

ตวัอกัษร สตรงิ เนื้อหาของขอ้ความทีไ่ดร้บั 

Bin สตรงิ เนื้อหาแบบฐานสองของขอ้ความทีไ่ดร้บั 

Datetime วนัที ่ วนัทีแ่ละเวลาของการรบัขอ้ความ 

MessageId วนัที ่ ตวัระบุส าหรบัขอ้ความ MO ทีเ่จาะจง 

Datacoding เลขจ านวนเตม็ การเขา้รหสัขอ้มลูขอ้ความ 

Esmclass เลขจ านวนเตม็ พารามเิตอรค์ลาส ESM ของขอ้ความ 

เอาทพ์ทุ สตรงิ เอาทพ์ทุทีต่อ้งการ คา่ทีร่องรบัคอื (เป็นทางเลอืก): 

xml: คา่ไดร้บัการก าหนดรปูแบบเป็น xml 

json: คา่ไดร้บัการก าหนดรปูแบบเป็น json 
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ในกรณทีีคุ่ณไดร้ะบุ URL ดว้ยพารามเิตอร ์ bin และตวัอกัษร ใหร้ะมดัระวงัดงัตอ่ไปนี้ หากพารามเิตอรก์ารเขา้รหสัขอ้มลูคอื “0” 

เราจะสง่ตอ่เฉพาะขอ้ความตวัอกัษรไปใหค้ณุ พารามเิตอร ์bin จะถูกตัง้คา่เป็น “0” (สตรงิวา่งเปลา่) หากการเขา้รหสัขอ้มลูไมใ่ช่ “0” (ตวัอยา่ง “8” = ขอ้ความ 

Unicode) เราจะสง่เฉพาะเนื้อหาฐานสองไปใหคุ้ณ พารามเิตอรต์วัอกัษรจะถูกตัง้คา่เป็น “” (สตรงิวา่งเปลา่) 

 

อยา่งไรกต็าม หากคุณไมร่องรบัทัง้สองพารามเิตอรน์ี้ (bin และตวัอกัษร) ใน URL (แน่นอนวา่คุณควรใชอ้ยา่งน้อยหนึ่งพารามเิตอร์ เพือ่รบัเนื้อหาของขอ้ความ) 

เราจะจดัสง่ใหทุ้กอยา่ง ไมว่า่อะไรจะอยูใ่นพารามเิตอรก์ารเขา้รหสั เราใชล้อจกิ “สง่ฐานสองเทา่นัน้หรอืตวัอกัษรเทา่นัน้” เพือ่ท าใหค้ าขอ HTTP GET 

สัน้ทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะสัน้ได ้

 

เพือ่เป็นตวัอยา่ง หากคุณระบุ URL ตอ่ไปนี้: 

https://some.server.com/incoming_sms.php?who=%sender%&what=%text%&output=xml 

 

ระบบของเราจะสรา้งค าขอ HTTP ตอ่ไปนี้ (หลงัจากไดร้บัขอ้ความจาก +38598123123 ทีบ่อกวา่ “ABC”): 

https://some.server.com/incoming_sms.php?who=38598123123&what=ABC 

 

สงัเกตวา่ไมม่เีครือ่งหมาย “+” น าหน้าในช่อง “ผูส้ง่” หากคุณตอ้งการใชพ้ารามเิตอร ์“ฐานสอง” แทนตวัอกัษร คุณควรระบุ URL ตอ่ไปนี้: 

https://some.server.com/incoming_sms.php?who=%sender%&what=%bin% 

 

เพือ่ใหส้ามารถสรา้งค าขอตอ่ไปนี้ได:้ 

https://some.server.com/incoming_sms.php?who=38598123123&what=414243 
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ข้อความตวัอกัษรท่ีมีคณุลกัษณะครบถ้วน
 

ส าหรบัการสง่ขอ้ความ SMS ขัน้สงู คณุสามารถใช ้API ส าหรบัขอ้ความตวัอกัษรทีม่คีุณลกัษณะครบถว้น 

ซึง่รวมคุณลกัษณะและพารามเิตอรท์ีใ่ชง้านไดท้ัง้หมด ดงันี้  

POST https://api.infobip.com/sms/1/text/advanced 

พารามเิตอร ์
 

พารามิเตอร ์ ประเภท ค าอธิบาย 

bulkId สตรงิ 

 

ID ซึง่ระบุค าขอแบบไมซ่ ้ากนั จะไดร้บั Bulk ID เมือ่คณุสง่ขอ้ความไปยงั ทีอ่ยู่ปลายทางมากกวา่หนึง่แหง่เทา่นัน้ 

จาก สตรงิ 

 

หมายถงึ ID ผูส้ง่ซึง่อาจเป็นตวัเลขและตวัอกัษรหรอืตวัเลขอย่างเดยีวกไ็ด้ ความยาวของ ID 

ผูส้ง่ทีเ่ป็นตวัเลขและตวัอกัษรควรอยู่ระหวา่ง 3 ถงึ 11 ตวั (เชน่: CompanyName) ความยาวของ ID 

ผูส้ง่ทีเ่ป็นตวัเลขควรอยู่ระหวา่ง 3 ถงึ 14 ตวั 

ถงึ สตรงิ 

 

ทีอ่ยู่ปลายทางของขอ้ความ ทีอ่ยู่ตอ้งมรีปูแบบเป็นสากล (เชน่: 41793026727) 

messageId สตรงิ ID ทีไ่มซ่ ้ากนัซึง่ระบุขอ้ความทีส่ง่ 

ตวัอกัษร สตรงิ เนื้อหาของขอ้ความทีจ่ะสง่ 

แฟลช 

 

บูลนี 

 

เป็นจรงิหรอืเทจ็กไ็ด ้หากตัง้คา่นี้ไวท้ีจ่รงิ SMS แฟลชจะถูกสง่ มเิชน่นัน้ จะสง่ SMS แบบปกต ิคา่เริม่ตน้คอืเทจ็ 

การถอดตวัอกัษร 

 

สตรงิ 

 

การแปลงตวัอกัษรของขอ้ความจากตวัเขยีนหนึง่เป็นอกีตวัเขยีนหนึง่ คา่ทีเ่ป็นไปไดค้อื  "TURKISH", "GREE

K", "CYRILLIC", "CENTRAL_EUROPEAN"และ "NON_UNICODE" 

languageCode สตรงิ 

 

รหสัส าหรบัชดุอกัขระภาษาของเนื้อหาของขอ้ความ 

คา่ทีเ่ป็นไปไดค้อื TR ส าหรบัภาษาตุรก ีES ส าหรบัภาษาสเปน และ PT ส าหรบัภาษาโปรตุเกส 

https://dev.infobip.com/docs/fully-featured-textual-message#section-multiple-textual-messages-to-multiple-destinations
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singleShift บูลนี ตาราง Single shift แทนทีต่ารางสว่นขยายตวัอกัษรเริม่ตน้ 7 บติ GSM  

lockingShift บูลนี ตาราง Locking shift แทนทีต่ารางตวัอกัษรเริม่ต้น 7 บติ GSM มาตรฐาน  

intermediateReport บูลนี รายงานการน าสง่ระยะกลางแบบเรยีลไทม์ทีจ่ะสง่บนเซริฟ์เวอรก์ารตดิต่อกลบัของคณุ สามารถเป็น จรงิ หรอื เทจ็ กไ็ด ้

notifyUrl สตรงิ URL บนเซริฟ์เวอร์การตติต่อกลบัของคุณซึง่ใชใ้นการสง่ รายงานการน าสง่ 

notifyContentType สตรงิ 

 

ประเภทเนื้อหารายงานการน าสง่ทีต่อ้งการ สามารถเป็น application/json หรอื application/xmlกไ็ด ้

callbackData สตรงิ ขอ้มลูลกูคา้เพิม่เตมิทีจ่ะสง่ทาง notifyUrl 

validityPeriod เลขจ านวนเตม็ 

 

ชว่งเวลาทีม่ผีลของขอ้ความเป็นนาท ีเมือ่ช่วงเวลานี้หมดอายุลง ระบบจะไมอ่นุญาตใหส้ง่ขอ้ความ 

ไมร่องรบัช่วงเวลาทีม่ผีลนานกวา่ 48 ชัว่โมง (ในกรณนีี้ เวลาจะถูกตัง้คา่เป็น 48 ชัว่โมงโดยอตัโนมตั)ิ 

sendAt DateTime วนัทีแ่ละเวลาทีส่ง่ขอ้ความ ใชส้ าหรบั SMS ทีม่กีารก าหนดตารางเวลา (ไมส่ง่ SMS ทนัทแีต่สง่ในเวลาทีก่ าหนดไว ้

ตดิตาม สตรงิ ระบุวา่จะตอ้งตดิตามขอ้ความส าหรบัอตัราการแปลงหรอืไม่  

คา่ทีเ่ป็นไปไดค้อื SMS และ URL 

processKey สตรงิ คยี์ทีร่ะบุกระบวนการตดิตามการแปลงแบบไม่ซ ้ากนั 

ประเภท สตรงิ 

 

ประเภททีก่ าหนดโดยผูใ้ชข้องกระบวนการตดิตามการแปลง หรอืประเภทการไหล หรอืประเภทขอ้ความ ฯลฯ 

ตวัอย่าง: ONE_TIME_PIN or SOCIAL_INVITES 

 

 

 

 

 

 

http://dev.infobip.com/v1/docs/delivery-reports
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ตวัอย่าง 
JSON· 

POST /sms/1/text/advanced HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
 
{ 
   "bulkId":"BULK-ID-123-xyz", 
   "messages":[ 
      { 
         "from":"InfoSMS", 
         "destinations":[ 
{ 
"to":"41793026727", 
"messageId":"MESSAGE-ID-123-xyz" 
}, 
{ 
"to":"41793026731" 
} 
         ], 
         "text":"Artık Ulusal Dil Tanımlayıcısı ile Türkçe karakterli smslerinizi rahatlıkla iletebilirsiniz.", 
         "flash":false, 
         "language":{ 
"languageCode":"TR", 
"singleShift":true, 
"lockingShift":false 
         }, 
         "transliteration":"TURKISH", 
         "intermediateReport":true, 
         "notifyUrl":"http://www.example.com/sms/advanced", 
         "notifyContentType":"application/json", 
         "callbackData":"DLR callback data", 
         "validityPeriod": 720 
      }, 
      { 
         "from":"41793026700", 
         "destinations":[ 
{ 
"to":"41793026785" 
} 
         ], 
         "text":"A long time ago, in a galaxy far, far away... It is a period of civil war. Rebel spaceships, striking from a hid
den base, have won their first victory against the evil Galactic Empire.", 
         "sendAt":"2015-07-07T17:00:00.000+01:00" 
      } 
   ], 
   "tracking":{ 
         "track":"SMS", 
         "type":"MY_CAMPAIGN" 
    } 
} 

 

https://dev.infobip.com/docs/fully-featured-textual-message
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รปูแบบ ผลลพัธ ์ 

JSON· 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json 
 
{   
   "bulkId": "BULK-ID-123-xyz", 
   "messages":[   
      {   
         "to":"41793026727", 
"status":{ 
"groupId":0, 
"groupName":"ACCEPTED", 
"id":0, 
"name":"MESSAGE_ACCEPTED", 
"description":"Message accepted" 
         }, 
         "smsCount":1, 
         "messageId":"MESSAGE-ID-123-xyz" 
      }, 
      {   
         "to":"41793026731", 
"status":{ 
"groupId":0, 
"groupName":"ACCEPTED", 
"id":0, 
"name":"MESSAGE_ACCEPTED", 
"description":"Message accepted" 
         }, 
         "smsCount":1, 
         "messageId":"9304a5a3ab19-1ca1-be74-76ad87651ed25f35" 
      }, 
      {   
         "to":"41793026785", 
"status":{ 
"groupId":0, 
"groupName":"ACCEPTED", 
"id":0, 
"name":"MESSAGE_ACCEPTED", 
"description":"Message accepted" 
         }, 
         "smsCount":2, 
         "messageId":"5f35f87a2f19-a141-43a4-91cd81b85f8c689" 
      } 
   ] 

} 
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การค้นหาหมายเลข
 

การคน้หาหมายเลขช่วยใหคุ้ณมฐีานขอ้มลูหมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีเ่ป็นขอ้มลูปัจจุบนัอยูเ่สมอ ผูส้มคัรใชบ้รกิารระบบเคลือ่นทีม่กัเปลีย่นหมายเลข 

ใชบ้รกิารโรมมิง่ และเปลีย่นผูใ้หบ้รกิารอยูบ่่อยๆ โดยยงัคงหมายเลขโทรศพัทเ์ดมิของตนไว ้การรูว้า่หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่ดใชง้านอยูห่รอืใชไ้ด ้

หรอืเครอืขา่ยใดทีล่กูคา้ของคุณก าลงัใชง้านอยูส่ามารถเพิม่ความถูกตอ้งและประสทิธภิาพดา้นตน้ทุนใหก้บัธุรกจิหลายๆ ประเภทได ้

 

ดว้ยการคน้หาหมายเลข คุณสามารถก าหนด: 

 วา่หมายเลขใดใชง้านอยูใ่นขณะนี้ 

 วา่หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีก่ าลงัโรมมิง่อยูห่รอืไม ่

 วา่หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีม่กีารยา้ยเครอืขา่ยหรอืไม ่

 เสน้ทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรบัขอ้ความและเสยีง 

 ประเภทของหมายเลข (เช่น พืน้ฐาน เครือ่งตอ่เครือ่ง เคลือ่นที ่ฯลฯ) 

 

ม ีแพคเกจการค้นหาหมายเลข ใหเ้ลอืกมากมาย เพือ่ใหคุ้ณสามารถเลอืกแพคเกจทีเ่หมาะกบัธุรกจิของคุณไดม้ากทีสุ่ด: 

 การล้างข้อมลูในฐานข้อมูล แพคเกจการลา้งขอ้มลูในฐานขอ้มลูของเราออกแบบมาส าหรบับรษิทัทีม่ฐีานขอ้มลูหมายเลขขนาดใหญ 

ทีช่่วยใหร้ะบุหมายเลขทีไ่มไ่ดใ้ชง้านและหมายเลขทีไ่มเ่ปิดใชง้านได ้

 ความสามารถในการพกพา: พฒันาขึน้เพือ่แกปั้ญหาความสามารถในการพกพาของหมายเลขส าหรบับรษิทัประเภทตา่งๆ 

แพคเกจนี้ช่วยใหค้น้หาความสามารถในการพกพาของหมายเลขในแบบเรยีลไทมเ์พือ่ปรบัปรุงการจดัเสน้ทางขอ้ความและเสยีงใหเ้หมาะสมทีสุ่ด 

โดยจะรวมคุณลกัษณะทัง้หมดของแพคเกจการลา้งขอ้มลูในฐานขอ้มลูเอาไว ้

 การโรมม่ิง: สรา้งขึน้เพือ่ใหบ้รกิารลกูคา้ในภาคการเงนิเป็นหลกั แพคเกจนี้มขีอ้มลูการโรมมิง่ส าหรบัการจดัเสน้ทางใหเ้หมาะสม 

การป้องกนัการฉ้อโกงทาง ATM และอืน่ๆ อกีมาก 
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ตวัอยา่งตอ่ไปนี้แสดงวธิกีารรบัขอ้มลูการคน้หาหมายเลขโดยใช้ API ของเรา 

JSON 

POST /number/1/query HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcmQ= 
Content-Type: application/json 
Accept: application/json 
 
{   
   "to":["41793026727"] 
} 

พารามเิตอร ์to คอืรายการหมายเลขทัง้หมดทีคุ่ณตอ้งการตรวจสอบ 

นี่คอืผลลพัธข์องคุณ 

JSON 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json 
 
{   
   "results":[   
      {   
         "to":"41793026727", 
         "mccMnc":"22801", 
         "imsi":"228012120181810", 
"originalNetwork":{ 
"networkPrefix":"79", 
"countryPrefix":"41" 
         }, 
         "ported":false, 
         "roaming":false, 
"status":{ 
"groupId":3, 
"groupName":"DELIVERED", 
"id":5, 
"name":"DELIVERED_TO_HANDSET", 
"description":"Message delivered to handset" 
         }, 
"error":{ 
"groupId":0, 
"groupName":"OK", 
"id":0, 
"name":"NO_ERROR", 
"description":"No Error", 
"permanent":false 
         } 
      } 
   ] 
} 

ข้อมูล: ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัแพคเกจของคุณ ขอ้มลูบางอยา่งอาจไมส่ามารถเขา้ใชง้านได ้หากตอ้งการเปลีย่นแพจเกจ กรุณาตดิตอ่ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชลีกูคา้ของคุณ 

https://dev.infobip.com/docs/number-context
https://dev.infobip.com/docs/number-context
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รหสัค าตอบ
 

ตรวจสอบรายการรหสัค าตอบส าหรบัสถานะและขอ้ผดิพลาดของ GSM ซึง่สามารถขอจาก Infobip ได ้

 

ตวัอย่างออบเจก็ตส์ถานะ 
JSON 

{   
   "groupId":3, 
   "groupName":"DELIVERED", 
   "id":5, 
   "name":"DELIVERED_TO_HANDSET", 
   "description":"Message delivered to handset" 
} 

 

กลุ่มสถานะ 

 

GroupId GroupName ค าอธิบาย 

0 ACCEPTED ยอมรบัขอ้ความแลว้ 

1 PENDING ขอ้ความอยู่ในสถานะคงคา้ง 

2 UNDELIVERABLE ไมส่ามารถน าสง่ขอ้ความได้ 

3 DELIVERED น าสง่ขอ้ความแลว้ 

4 EXPIRED ขอ้ความหมดอายุแลว้ 

5 REJECTED ขอ้ความถูกปฏเิสธ 

 

 

https://dev.infobip.com/docs/response-codes
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สถานะ 

Id GroupId ช่ือ ค าอธิบาย การด าเนินการ 

1 1 PENDING_TIME_VIOLATION การละเมดิชว่งระยะเวลา NULL 

2 3 DELIVERED_TO_OPERATOR น าสง่ขอ้ความไปยงัผูใ้หบ้รกิารแลว้ NULL 

3 1 PENDING_WAITING_DELIVERY สง่ขอ้ความแลว้ รอรายงานการน าสง่ NULL 

4 2 UNDELIVERABLE_REJECTED_OPER

ATOR 

ขอ้ความถูกปฏเิสธโดยผูใ้หบ้รกิาร NULL 

5 3 DELIVERED_TO_HANDSET น าสง่ขอ้ความไปยงัเครือ่งโทรศพัท์แลว้ NULL 

6 5 REJECTED_NETWORK เครอืขา่ยไมไ่ดร้บัอนุญาต ตดิต่อผูจ้ดัการฝ่ายบญัชลีกูคา้ของคุ

ณ 

7 1 PENDING_ENROUTE ขอ้ความถูกสง่ไปยงัอนิสแตนซถ์ดัไปแลว้ NULL 

8 5 REJECTED_PREFIX_MISSING ไมม่รีหสัน าหน้าหมายเลข NULL 

9 2 UNDELIVERABLE_NOT_DELIVERED ไมไ่ดน้ าสง่ขอ้ความทีส่ง่ NULL 

10 5 REJECTED_DND ปลายทางอยู่ในรายการ DND NULL 

11 5 REJECTED_SOURCE ทีอ่ยู่ตน้ทางไมถู่กตอ้ง NULL 

12 5 REJECTED_NOT_ENOUGH_CREDIT

S 

มเีครดติไมเ่พยีงพอ NULL 

13 5 REJECTED_SENDER ตามผูส้ง่ ลบผูส้ง่ออกจากแบลค็ลสิต์ 
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Id GroupId ช่ือ ค าอธิบาย การด าเนินการ 

14 5 REJECTED_DESTINATION ตามปลายทาง ลบปลายทางออกจากแบลค็ลสิต์ 

15 4 EXPIRED_EXPIRED ขอ้ความหมดอายุ NULL 

16 5 REJECTED_NOT_REACHABLE ไมส่ามารถตดิต่อเครอืขา่ยได ้ NULL 

17 5 REJECTED_PREPAID_PACKAGE_EX

PIRED 

แพคเกจแบบช าระล่วงหน้าหมดอาย ุ เตมิเงนิบญัชขีองคณุเพือ่ขยายชว่งเว

ลาทีม่ผีล 

18 5 REJECTED_DESTINATION_NOT_RE

GISTERED 

ปลายทางไมไ่ดล้งทะเบยีน NULL 

19 5 REJECTED_ROUTE_NOT_AVAILABL

E 

เสน้ทางไมพ่รอ้มใชง้าน ตดิต่อผูจ้ดัการฝ่ายบญัชลีกูคา้ของคุ

ณ 

20 5 REJECTED_FLOODING_FILTER Flooding ถูกปฏเิสธ หยุดการสแปม 

21 5 REJECTED_SYSTEM_ERROR ระบบผดิพลาด ลองใหมอ่กีครัง้ 

22 4 EXPIRED_UNKNOWN ไมท่ราบเหตุผล NULL 

23 5 REJECTED_DUPLICATE_MESSAGE_

ID 

ID ขอ้ความทีซ่ ้ากนัถูกปฏเิสธ NULL 

24 5 REJECTED_INVALID_UDH UDH ทีไ่มถู่กตอ้งถูกปฏเิสธ NULL 

25 5 REJECTED_MESSAGE_TOO_LONG ขอ้ความทีถู่กปฏเิสธยาวเกนิไป NULL 

26 1 PENDING_ACCEPTED รอการยอมรบั NULL 
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Id GroupId ช่ือ ค าอธิบาย การด าเนินการ 

27 1 PENDING_APPROVAL รอการอนุมตั ิ NULL 

28 5 REJECTED_NOT_SENT ไมไ่ดส้ง่ทีถู่กปฏเิสธ NULL 

29 4 EXPIRED_DLR_UNKNOWN DLR ทีไ่มรู่จ้กัหมดอายุ NULL 

30 3 DELIVERED การด าเนนิการทีส่ง่ต่อของ MO เสรจ็สิน้ NULL 

31 2 UNDELIVERABLE_NOT_SENT ไมไ่ดส้ง่ขอ้ความ NULL 

51 5 MISSING_TO ไมม่ปีลายทาง ตรวจสอบพารามเิตอร ์To 

52 5 REJECTED_DESTINATION ทีอ่ยู่ปลายทางไมถู่กตอ้ง ตรวจสอบพารามเิตอร ์To 
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ตวัอย่างออบเจก็ตข์อ้ผดิพลาด 

JSON 

{   
   "groupId":0, 
   "groupName":"OK", 
   "id":0, 
   "name":"NO_ERROR", 
   "description":"No Error", 
   "permanent":false 
} 

 
 
กลุ่มขอ้ผดิพลาด 
 

GroupId GroupName ค าอธิบาย 

0 OK ไมม่ขีอ้ผดิพลาด 

1 HANDSET_ERRORS เกดิขอ้ผดิพลาดของเครือ่งโทรศพัท์ 

2 USER_ERRORS เกดิขอ้ผดิพลาดของผูใ้ช ้

3 OPERATOR_ERRORS เกดิขอ้ผดิพลาดของผูใ้หบ้รกิาร 

 

  

https://dev.infobip.com/docs/response-codes
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รหสัขอ้ผดิพลาดของ GSM 

 

Id GroupId ช่ือ ค าอธิบาย ถาวรหรือไม่ 

0 0 NO_ERROR ไมม่ขีอ้ผดิพลาด เทจ็ 

1 1 EC_UNKNOWN_SUBSCRIBER ผูส้มคัรใชบ้รกิารทีไ่ม่รูจ้กั จรงิ 

5 1 EC_UNIDENTIFIED_SUBSCRIBER ไมส่ามารถระบุผูส้มคัรใชบ้รกิาร เทจ็ 

6 1 EC_ABSENT_SUBSCRIBER_SM ผูส้มคัรใชบ้รกิารไมอ่ยู่ เทจ็ 

9 1 EC_ILLEGAL_SUBSCRIBER ผูส้มคัรใชบ้รกิารผดิกฎหมาย จรงิ 

10 3 EC_BEARER_SERVICE_NOT_PROVISIONED ไมไ่ดจ้ดับรกิารรบัสง่สญัญาณขอ้มลูไว ้ จรงิ 

11 1 EC_TELESERVICE_NOT_PROVISIONED ไมไ่ดจ้ดับรกิาร Teleservice ไว ้ จรงิ 

12 1 EC_ILLEGAL_EQUIPMENT อุปกรณ์ผดิกฎหมาย จรงิ 

13 1 EC_CALL_BARRED การโทรถูกระงบั เทจ็ 

20 3 EC_SS_INCOMPATIBILITY ความไมเ่ขา้กนัของ SS เทจ็ 

21 1 EC_FACILITY_NOT_SUPPORTED ไมร่องรบัสิง่อ านวยความสะดวก เทจ็ 

27 1 EC_ABSENT_SUBSCRIBER ผูส้มคัรใชบ้รกิารไมอ่ยู่ เทจ็ 

31 1 EC_SUBSCRIBER_BUSY_FOR_MT_SMS ผูส้มคัรใชบ้รกิารไมว่า่งส าหรบั Mt SMS เทจ็ 

32 1 EC_SM_DELIVERY_FAILURE การน าสง่ SM ลม้เหลว เทจ็ 
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Id GroupId ช่ือ ค าอธิบาย ถาวรหรือไม่ 

33 1 EC_MESSAGE_WAITING_LIST_FULL รายการรอของขอ้ความเตม็ เทจ็ 

34 1 EC_SYSTEM_FAILURE ระบบลม้เหลว เทจ็ 

35 1 EC_DATA_MISSING ขอ้มลูหายไป เทจ็ 

36 1 EC_UNEXPECTED_DATA_VALUE คา่ขอ้มลูทีไ่ม่คาดคดิ เทจ็ 

51 3 EC_RESOURCE_LIMITATION ขดีจ ากดัของทรพัยากร จรงิ 

71 3 EC_UNKNOWN_ALPHABET ตวัอกัษรทีไ่ม่รูจ้กั เทจ็ 

72 1 EC_USSD_BUSY Ussd ไมว่า่ง จรงิ 

255 1 EC_UNKNOWN_ERROR ขอ้ผดิพลาดทีไ่มรู่จ้กั เทจ็ 

256 1 EC_SM_DF_MEMORYCAPACITYEXCEEDED เกนิความจุหน่วยความจ า SM DF เทจ็ 

257 1 EC_SM_DF_EQUIPMENTPROTOCOLERROR ขอ้ผดิพลาดโพรโตคอลอุปกรณ์ SM DF เทจ็ 

258 1 EC_SM_DF_EQUIPMENTNOTSM_EQUIPPED อุปกรณ์ SM DF ไมม่ ีSM เทจ็ 

259 1 EC_SM_DF_UNKNOWNSERVICECENTRE ศนูย์บรกิารทีไ่มรู่จ้กัของ SM DF เทจ็ 

260 1 EC_SM_DF_SC_CONGESTION ความแออดัของ SM DF Sc เทจ็ 

261 1 EC_SM_DF_INVALIDSME_ADDRESS ทีอ่ยู่ SM DF InvalidSME เทจ็ 

262 1 EC_SM_DF_SUBSCRIBERNOTSC_SUBSCRI

BER 

ผูส้มคัรใชบ้รกิาร SM DF 

Subscribernotsc 

เทจ็ 
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Id GroupId ช่ือ ค าอธิบาย ถาวรหรือไม่ 

500 1 EC_PROVIDER_GENERAL_ERROR ขอ้ผดิพลาดทัว่ไปของผูใ้หบ้รกิาร เทจ็ 

501 3 EC_INVALID_RESPONSE_RECEIVED ไดร้บัค าตอบทีไ่มถู่กตอ้ง เทจ็ 

502 1 EC_NO_RESPONSE ไมม่กีารตอบรบั เทจ็ 

503 1 EC_SERVICE_COMPLETION_FAILURE การเสรจ็สิน้บรกิารลม้เหลว เทจ็ 

504 1 EC_UNEXPECTED_RESPONSE_FROM_PEE

R 

การตอบรบัทีไ่มค่าดหวงัจากเพยีร์ เทจ็ 

507 1 EC_MISTYPED_PARAMETER พารามเิตอรท์ีพ่มิพผ์ดิ เทจ็ 

508 1 EC_NOT_SUPPORTED_SERVICE บรกิารทีร่องรบั เทจ็ 

509 1 EC_DUPLICATED_INVOKE_ID Id การเรยีกซ ้ากนั เทจ็ 

511 1 EC_INITIATING_RELEASE ก าลงัเริม่การน าออกใช ้ จรงิ 

1024 1 EC_OR_APPCONTEXTNOTSUPPORTED ไมร่องรบับรบิทของแอป เทจ็ 

1025 1 EC_OR_INVALIDDESTINATIONREFERENCE การอา้งองิปลายทางไมถู่กตอ้ง เทจ็ 

1026 1 EC_OR_INVALIDORIGINATINGREFERENCE การอา้งองิตน้ทางไมถู่กตอ้ง เทจ็ 

1027 1 EC_OR_ENCAPSULATEDAC_NOTSUPPORT

ED 

ไมร่องรบั AC ทีห่อ่หุม้ เทจ็ 

1028 1 EC_OR_TRANSPORTPROTECTIONNOTADE

QUATE 

การป้องกนัการสง่ผา่นไมเ่พยีงพอ เทจ็ 
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Id GroupId ช่ือ ค าอธิบาย ถาวรหรือไม่ 

1029 1 EC_OR_NOREASONGIVEN ไมไ่ดใ้หเ้หตุผล เทจ็ 

1030 1 EC_OR_POTENTIALVERSIONINCOMPATIBIL

ITY 

ความไมเ่ขา้กนัของเวอรช์นัทีอ่าจเกดิขึน้ เทจ็ 

1031 1 EC_OR_REMOTENODENOTREACHABLE ไมส่ามารถตดิต่อโหนดระยะไกล เทจ็ 

1152 1 EC_NNR_NOTRANSLATIONFORANADDRES

SOFSUCHNATURE 

ไมม่คี าแปลส าหรบัทีอ่ยู่ทีม่ลีกัษณะดงักลา่ว เทจ็ 

1153 1 EC_NNR_NOTRANSLATIONFORTHISSPECIF

ICADDRESS 

ไมม่คี าแปลส าหรบัทีอ่ยู่ทีเ่จาะจงนี้ เทจ็ 

1154 1 EC_NNR_SUBSYSTEMCONGESTION ความแออดัของระบบย่อย เทจ็ 

1155 1 EC_NNR_SUBSYSTEMFAILURE ระบบย่อยลม้เหลว เทจ็ 

1156 1 EC_NNR_UNEQUIPPEDUSER ผูใ้ชไ้มม่อีุปกรณ์ เทจ็ 

1157 1 EC_NNR_MTPFAILURE MTP ลม้เหลว เทจ็ 

1158 1 EC_NNR_NETWORKCONGESTION ความแออดัของเครอืขา่ย เทจ็ 

1159 1 EC_NNR_UNQUALIFIED ไมม่คีุณสมบตั ิ เทจ็ 

1160 1 EC_NNR_ERRORINMESSAGETRANSPORTX

UDT 

ขอ้ผดิพลาดใน XUDT 

การสง่ผา่นขอ้ความ 

เทจ็ 

1161 1 EC_NNR_ERRORINLOCALPROCESSINGXU

DT 

ขอ้ผดิพลาดใน XUDT 

การประมวลผลภายในเครือ่ง 

เทจ็ 
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Id GroupId ช่ือ ค าอธิบาย ถาวรหรือไม่ 

1162 1 EC_NNR_DESTINATIONCANNOTPERFORM

REASSEMBLYXUDT 

ปลายทางไมส่ามารถท า XUDT 

การรวมขอ้มลูใหมอ่กีครัง้ 

เทจ็ 

1163 1 EC_NNR_SCCPFAILURE SCCP ลม้เหลว เทจ็ 

1164 1 EC_NNR_HOPCOUNTERVIOLATION การละเมดิตวันบัฮอ็พ เทจ็ 

1165 1 EC_NNR_SEGMENTATIONNOTSUPPORTED ไมร่องรบัการแบ่งสว่น เทจ็ 

1166 1 EC_NNR_SEGMENTATIONFAILURE การแบ่งส่วนลม้เหลว เทจ็ 

1281 1 EC_UA_USERSPECIFICREASON เหตุผลทีเ่จาะจงของผูใ้ช ้ เทจ็ 

1282 1 EC_UA_USERRESOURCELIMITATION ขดีจ ากดัทรพัยากรของผูใ้ช ้ เทจ็ 

1283 1 EC_UA_RESOURCEUNAVAILABLE ทรพัยากรไมพ่รอ้มใชง้าน เทจ็ 

1284 1 EC_UA_APPLICATIONPROCEDURECANCEL

LATION 

การยกเลกิกระบวนการของแอปพลเิคชนั เทจ็ 

1536 1 EC_PA_PROVIDERMALFUNCTION การท างานผดิปกตขิองผูใ้หบ้รกิาร เทจ็ 

1537 1 EC_PA_SUPPORTINGDIALOGORTRANSACT

IONREALEASED 

กลอ่งโตต้อบการสนบัสนุนหรอืรายการทีน่ าออ

กใช ้

เทจ็ 

1538 1 EC_PA_RESSOURCELIMITATION ขดีจ ากดัของทรพัยากร เทจ็ 

1539 1 EC_PA_MAINTENANCEACTIVITY กจิกรรมการบ ารงุรกัษา เทจ็ 

1540 1 EC_PA_VERSIONINCOMPATIBILITY ความไมเ่ขา้กนัของเวอรช์นั เทจ็ 
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Id GroupId ช่ือ ค าอธิบาย ถาวรหรือไม่ 

1541 1 EC_PA_ABNORMALMAPDIALOG กลอ่งโตต้อบการแมป็ผดิปกต ิ เทจ็ 

1792 1 EC_NC_ABNORMALEVENTDETECTEDBYPE

ER 

ตรวจพบเหตุการณ์ผดิปกตโิดยเพยีร ์ เทจ็ 

1793 1 EC_NC_RESPONSEREJECTEDBYPEER เหตุผลถูกปฏเิสธโดยเพยีร ์ เทจ็ 

1794 1 EC_NC_ABNORMALEVENTRECEIVEDFROM

PEER 

ไดร้บัเหตุการณ์ผดิปกตจิากเพยีร์ เทจ็ 

1795 1 EC_NC_MESSAGECANNOTBEDELIVEREDT

OPEER 

ไมส่ามารถน าสง่ขอ้ความไปยงัเพยีร์ เทจ็ 

1796 1 EC_NC_PROVIDEROUTOFINVOKE ผูใ้หบ้รกิารอยู่นอกการเรยีก เทจ็ 

2048 3 EC_TIME_OUT หมดเวลา เทจ็ 

2049 2 EC_IMSI_BLACKLISTED IMSI ตดิแบลค็ลสิต์ จรงิ 

2050 3 EC_DEST_ADDRESS_BLACKLISTED DND ตดิแบลค็ลสิต์ จรงิ 

2051 3 EC_INVALIDMSCADDRESS เนื้อหาตดิแบลค็ลสิต์ เทจ็ 

4096 2 EC_INVALID_PDU_FORMAT รปูแบบ PDU ไมถู่กตอ้ง จรงิ 

4097 3 EC_NOTSUBMITTEDTOGMSC ไมไ่ดส้ง่ไปยงั GMSC เทจ็ 

4100 2 EC_MESSAGE_CANCELED ขอ้ความถูกยกเลกิ จรงิ 

4101 2 EC_VALIDITYEXPIRED ชว่งเวลาทีม่ผีลหมดอายุ จรงิ 
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Id GroupId ช่ือ ค าอธิบาย ถาวรหรือไม่ 

4102 3 EC_NOTSUBMITTEDTOSMPPCHANNEL ไมไ่ดส้ง่ไปยงัชอ่งทาง Smpp จรงิ 

5000 0 VOICE_ANSWERED รบัสายโดยมนุษย์ จรงิ 

5001 0 VOICE_ANSWERED_MACHINE รบัสายโดยเครือ่ง จรงิ 

5002 2 EC_VOICE_USER_BUSY ผูใ้ชไ้มว่า่งขณะพยายามโทร จรงิ 

5003 2 EC_VOICE_NO_ANSWER ผูใ้ชไ้ดร้บัแจง้ แต่ไมร่บัสาย จรงิ 

5004 2 EC_VOICE_ERROR_DOWNLOADING_FILE ไมส่ามารถดาวน์โหลดไฟลท์ีใ่หไ้วส้ าหรบัการโ

ทร 

จรงิ 

5005 2 EC_VOICE_ERROR_UNSUPPORTED_AUDIO

_FORMAT 

ไมร่องรบัรปูแบบไฟลท์ีใ่หไ้วส้ าหรบัการโทร จรงิ 
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ADVANCED HTTP API TUTOTRIALS
 

SMS ไปยงัหลายปลายทาง 

ส าหรบัการสง่ขอ้ความเดยีวกนัไปยงัหมายเลขโทรศพัทจ์ านวนมาก คุณจะตอ้งด าเนินการดงันี้ 

POST https://api.infobip.com/sms/1/text/single. 

 

เพือ่เป็นตวัอยา่ง ค าขอของเราจะประกอบดว้ยสองหมายเลขโทรศพัทเ์ทา่นัน้เพือ่ใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยยิง่ขึน้ 

JSON 

POST /sms/1/text/single HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json   
 
{   
   "from":"WineShop", 
   "to":[   
      "41793026727", 
      "41793026834" 
   ], 
   "text":"Wine shop grand opening at Monday 8pm. Don't forget glasses." 
} 

 

สว่นส่วนหวั ของค าขอควรประกอบดว้ย การใหส้ทิธ ิและ ประเภทเนื้อหา: 

 การใหส้ทิธ:ิ Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 

 เนื้อหา-ประเภท: application/json 

 

เมือ่ดทูีเ่นื้อความของค าขอ จะมสีามพารามเิตอร ์

 พารามเิตอรf์rom หมายถงึผูส้ง่ขอ้ความ SMS ซึง่อาจเป็นตวัเลขและตวัอกัษรหรอืตวัเลขอยา่งเดยีวกไ็ด ้ID 

ผูส้ง่ทีเ่ป็นตวัเลขและตวัอกัษร ควรมคีวามยาวตัง้แต ่3 ถงึ 13 ตวั (ตวัอยา่งเช่น: CompanyName). ID 

ผูส้ง่ทีเ่ป็นตวัเลขควรมคีวามยาวตัง้แต่ 3 ถงึ 14 ตวั 

 พารามเิตอร ์to คอือารเ์รยข์องทีอ่ยูป่ลายทางของขอ้ความ ทีอ่ยูป่ลายทางตอ้งมรีปูแบบสากล (ตวัอยา่งเช่น: 41793026727) 

 text : เนื้อหาของขอ้ความทีจ่ะสง่ 

จะมกีารสง่ SMS ไปยงัสองทีอ่ยูด่ว้ยเนื้อหาและผูส้ง่เดยีวกนั ค าตอบทีคุ่ณจะไดร้บัมลีกัษณะดงันี้ 

 

 

https://dev.infobip.com/docs/sms-to-multiple-destinations
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JSON 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json 
 
{   
   "bulkId":"f5c4322c-10e7-a41e-5528-34fa0b032134", 
   "messages":[   
      {   
         "to":"41793026727", 
"status":{ 
"id":0, 
"groupId":0, 
"groupName":"ACCEPTED", 
"name":"MESSAGE_ACCEPTED", 
"description":"Message accepted" 
         }, 
         "smsCount":1, 
         "messageId":"4a54f0242f19-b832-1c39-a7e7a2095f351ed2" 
      }, 
      {   
         "to":"41793026834", 
"status":{ 
"id":0, 
"groupId":0, 
"groupName":"ACCEPTED", 
"name":"MESSAGE_ACCEPTED", 
"description":"Message accepted" 
         }, 
         "smsCount":1, 
         "messageId":"9404a69cef19-7a31-ba39-92ace76a5f351ed2" 
      } 
   ] 
} 

ในค าตอบ คุณจะไดร้บั bulkId และอารเ์รยข์อง ขอ้ความ: 

 bulkId ใชใ้นการรบัรายงานการน าสง่ส าหรบัขอ้ความ SMS ทีส่ง่ไปยงัหลายปลายทาง 

 อารเ์รยข์อง ขอ้ความ ประกอบดว้ยรายละเอยีดค าตอบของ สง่ SMS 

o พารามเิตอร ์to เป็นผูร้บัขอ้ความ 

o ออบเจก็ต ์status คอืสถานะของขอ้ความ 

o smsCount หมายถงึจ านวนขอ้ความ SMS ทีส่ง่ไปยงัหนึ่งปลายทาง 

o messageId ทีร่ะบุขอ้ความทีส่ง่แบบไมซ่ ้ากนั 

  

https://dev.infobip.com/docs/sms-to-multiple-destinations
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หลาย SMS ไปยงัหลายปลายทาง 
 

สง่ขอ้ความทีเ่จาะจงไปยงัหลายปลายทางโดยเรยีกวธิกีาร API หนึ่งวธิเีพยีงครัง้เดยีว ค าขอของคุณควรจะมลีกัษณะดงันี้ 

JSON 

POST /sms/1/text/multi HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
 
{   
   "messages":[   
      {   
         "from":"WineShop", 
         "to":"41793026727", 
         "text":"Hey Mike, delicious Istrian Malvazija is finally here. Feel free to visit us and try it for free!" 
      }, 
      {   
         "from":"WineShop", 
         "to":"41793026834", 
         "text":"Hi Jenny, we have new French Merlot on our shelves. Drop by our store for a free degustation!" 
      } 
   ] 
} 

 

ดว้ยวธินีี้คุณจะสามารถสง่ขอ้ความ SMS ทีเ่จาจงไปยงัหลายปลายทางในค าขอเดยีวได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dev.infobip.com/docs/multiple-sms-to-multiple-destinations
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ค าตอบทีคุ่ณไดร้บัจะประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ความทัง้หมดทีส่ง่ออกไป 

JSON 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json 
 
{   
   "bulkId":"f5c4322c-10e7-a41e-5528-34fa0b032134", 
   "messages":[   
      {   
         "to":"41793026727", 
"status":{ 
"id":0, 
"groupId":0, 
"groupName":"ACCEPTED", 
"name":"MESSAGE_ACCEPTED", 
"description":"Message accepted" 
         }, 
         "smsCount":1, 
         "messageId":"4a54f0242f19-b832-1c39-a7e7a2095f351ed2" 
      }, 
      {   
         "to":"41793026834", 
"status":{ 
"id":0, 
"groupId":0, 
"groupName":"ACCEPTED", 
"name":"MESSAGE_ACCEPTED", 
"description":"Message accepted" 
         }, 
         "smsCount":1, 
         "messageId":"9404a69cef19-7a31-ba39-92ace76a5f351ed2" 
      } 
   ] 
} 

 

หลงัจากทีคุ่ณสง่ขอ้ความเหลา่นี้แลว้ คุณจะสามารถรบัสถติโิดยละเอยีดและท าการวเิคราะหป์รมิาณการใชไ้ด ้ตวัอยา่งเช่น คุณสามารถวดัวา่ลกูคา้ไดร้บัค าเชญิทาง 

SMS เทา่ใดโดยการรบัรายงานการน าสง่ 

  

https://dev.infobip.com/docs/multiple-sms-to-multiple-destinations


 
 

เรามอบอ านาจให้โลกแห่งระบบเคลือ่นทีข่องคุณ      
 

46 

 

จดัตารางเวลา SMS และชว่งเวลาทีม่ผีล 
 

หากคุณตอ้งการ จดัตารางเวลา SMS ของคณุ ใหส้ง่ในภายหลงั คุณสามารถใชพ้ารามเิตอร ์sendAt ในวธิกีาร API 

ส าหรบัขอ้ความตวัอกัษรทีม่คีุณลกัษณะครบถว้นทีอ่ธบิายไวก้่อนหน้านี้  ซึง่จะเป็นการตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาทีเ่จาะจงเมือ่จะสง่ขอ้ความ 

รปูแบบวนัทีแ่ละเวลาส าหรบัการจดัตารางเวลา SMS 2015-07-07T17:00:00.000+01:00 

JSON 

POST /sms/1/text/advanced HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
 
{ 
   "messages":[ 
      { 
         "from":"41793026700", 
         "destinations":[ 
{ 
"to":"41793026785" 
} 
         ], 
         "text":"A long time ago, in a galaxy far, far away...", 
         "sendAt":"2015-07-07T17:00:00.000+01:00" 
      } 
   ] 
} 

 

และนี้คอืค าตอบทีคุ่ณจะไดร้บั 

JSON 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json 
{ 
  "bulkId": "b86c5f0f-40ed-47b7-9b7f-57eb9707b104", 
  "messages": [ 
    { 
      "to": "41793026785", 
      "status": { 
        "groupId": 1, 
        "groupName": "PENDING", 
        "id": 26, 
        "name": "PENDING_ACCEPTED", 
        "description": "Pending Accepted" 
      }, 
      "messageId": "36397015-149a-41de-bccc-f7e365a7f89a" 

https://dev.infobip.com/docs/schedule-sms
https://dev.infobip.com/docs/schedule-sms
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    } 
  ] 

} 

นอกจากการจดัตารางเวลาใหข้อ้ความแลว้ คุณยงัสามารถตัง้คา่ ช่วงเวลาท่ีมีผล ส าหรบัทุก SMS ทีส่ง่ผา่นวธิกีาร API 

ส าหรบัขอ้ความตวัอกัษรทีม่คีุณลกัษณะครบถว้น 

 

ควรตัง้คา่พารามเิตอร ์ช่วงเวลาทีม่ผีล ของขอ้ความเป็น นาที จะไมอ่นุญาตใหส้ง่ขอ้ความหลงัช่วงเวลาทีต่ ัง้ไวห้มดอายุแลว้ ช่วงเวลาทีม่ผีลสงูสุดคอื 48 ชัว่โมง 

และหากคุณใสเ่วลาทีน่านกวา่นี้ เราจะปรบัเป็น 48 ชัว่โมงโดยอตัโนมตั ิ

 

นี่คอืตวัอยา่งวธิตี ัง้คา่ช่วงเวลาทีม่ผีลส าหรบัขอ้ความของคณุ 

JSON 

POST /sms/1/text/advanced HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
 
{ 
   "messages":[ 
      { 
         "from":"InfoSMS", 
         "destinations":[ 
{ 
"to":"41793026727", 
}, 
{ 
"to":"41793026731" 
} 
         ], 
         "text":"The time-traveling is just too dangerous. Better that I devote myself to study the other great mystery of th
e universe: women!", 
         "validityPeriod": 1440 
      } 
   ] 

} 

 

 

 

https://dev.infobip.com/docs/schedule-sms
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และค าตอบที่จีะไดร้บัจะเป็นดงัน้ี 

JSON 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json 
 
{ 
  "bulkId": "a6e6bf50-ade1-4dd5-8900-d5b3bb18c0cc", 
  "messages": [ 
    { 
      "to": "41793026727", 
      "status": { 
        "groupId": 1, 
        "groupName": "PENDING", 
        "id": 7, 
        "name": "PENDING_ENROUTE", 
        "description": "Message sent to next instance" 
      }, 
      "smsCount": 1, 
      "messageId": "239a1bed-91d0-4454-a437-6663938465aa" 
    }, 
    { 
      "to": "41793026731", 
      "status": { 
        "groupId": 1, 
        "groupName": "PENDING", 
        "id": 7, 
        "name": "PENDING_ENROUTE", 
        "description": "Message sent to next instance" 
      }, 
      "smsCount": 1, 
      "messageId": "77a6e601-c12d-4a66-8e16-d8ec8c5fbc03" 
    } 
  ] 
} 

  

https://dev.infobip.com/docs/schedule-sms
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รายงานการน าสง่ทาง Notify URL 

 

เมือ่มกีารพลูและรบัรายงานในค าตอบ คุณสามารถตัง้คา่ Notify URL บนเซริฟ์เวอรก์ารเรยีกกลบัของคณุซึง่เป็นทีท่ีเ่ราจะพุชรายงานการน าสง่ 

ซึง่แตกตา่งจากวธิกีาร  DR API Notify URL ถูกตัง้คา่เป็นหนึ่งในพารามเิตอรข์องวธิกีาร API ส าหรบัขอ้ความตวัอกัษรทีม่คีุณลกัษณะครบถว้น 

 

ทนัททีีไ่ดร้บัรายงานการน าสง่ส าหรบัขอ้ความทีส่ง่ในระบบ Infobip ขอ้ความจะถูกสง่ตอ่ไปยงั Notify URL ทีร่ะบุบนเซริฟ์เวอรก์ารเรยีกกลบัของคุณ 

นอกจาก Notify URL แลว้ คุณยงัสามารถระบุ แจ้งประเภทเน้ือหา ส าหรบัรายงานการน าสง่ไดด้ว้ย 

ประเภทเนื้อหาทีร่องรบัมดีงันี้ 

 application/json 

 application/xml 

ส าหรบัทุกๆ ขอ้ความทีส่ง่ คุณสามารถตัง้คา่ bulk id และ message id แบบก าหนดเอง เพือ่ใหร้ายงานการน าสง่แตล่ะฉบบัทีพ่ชุบน URL 

มแีอตทรบิวิต ์messageId และ bulkId เหมอืนกบัขอ้ความทีส่ง่ไป หากคุณไมใ่ช ้messageId และ bulkId แบบก าหนดเอง 

แอตทรบิวิตข์องรายงานการน าสง่ทีพุ่ชเหลา่นี้จะถกูสรา้งขึน้โดยระบบ Infobip 

 

นอกจาก bulk id และ message id แบบก าหนดเองทีส่ามารถระบุขอ้ความทีส่ง่แลว้ 

คุณยงัสามารถตัง้คา่ callbackData เป็นขอ้มลูทีก่ าหนดโดยผูใ้ชเ้พิม่เตมิทีจ่ะสง่ทาง Notify URL 

ขอ้มลูการเรยีกกลบัยงัถกูตัง้คา่เป็นหนึ่งในพารามเิตอรข์องวธิกีาร API ส าหรบัขอ้ความตวัอกัษรทีม่คีุณลกัษณะครบถว้นดว้ยเช่นกนั 
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ตวัอยา่งดา้นลา่งแสดงวธิตี ัง้คา่ notifyURL, notifyContentType ส าหรบัรายงานการน าสง่และ callbackData ของผูใ้ช ้

JSON 

POST /sms/1/text/advanced HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
 
{ 
   "bulkId":"BULK-ID-123-xyz", 
   "messages":[ 
      { 
         "from":"InfoSMS", 
         "destinations":[ 
{ 
"to":"41793026727", 
"messageId":"MESSAGE-ID-123-xyz" 
}, 
{ 
"to":"41793026731" 
} 
         ], 
         "text":"Mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.", 
         "notifyUrl":"http://www.example.com/sms/advanced", 
         "notifyContentType":"application/json", 
         "callbackData":"There's no place like home." 
      } 
    ] 
} 

 

ผลลพัธท์ีคุ่ณจะไดร้บัทาง Notify URL ของคุณจะเหมอืนกบัการไดร้บัรายงานการน าสง่ทางวธิกีาร API ยกเวน้ชื่อองคป์ระกอบราก XML 

ซึง่เหมอืนกนัในทุกรายงาน - <reportResponse> 

JSON 

{ 
  "results": [ 
    { 
      "bulkId": "BULK-ID-123-xyz", 
      "messageId": "c9823180-94d4-4ea0-9bf3-ec907e7534a6", 
      "to": "41793026731", 
      "sentAt": "2015-06-04T13:01:52.933+0000", 
      "doneAt": "2015-06-04T13:02:00.134+0000", 
      "smsCount": 1, 
      "price": { 
        "pricePerMessage": 0.0001000000, 
        "currency": "EUR" 

https://dev.infobip.com/docs/notify-url
https://dev.infobip.com/docs/notify-url
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      }, 
      "status": { 
        "groupId": 3, 
        "groupName": "DELIVERED", 
        "id": 5, 
        "name": "DELIVERED_TO_HANDSET", 
        "description": "Message delivered to handset" 
      }, 
      "error": { 
        "groupId": 0, 
        "groupName": "OK", 
        "id": 0, 
        "name": "NO_ERROR", 
        "description": "No Error", 
        "permanent": false 
      }, 
      "callbackData":"There's no place like home." 
    }, 
    { 
      "bulkId": "BULK-ID-123-xyz", 
      "messageId": "MESSAGE-ID-123-xyz", 
      "to": "41793026727", 
      "sentAt": "2015-06-04T13:01:52.937+0000", 
      "doneAt": "2015-06-04T13:02:01.204+0000", 
      "smsCount": 1, 
      "price": { 
        "pricePerMessage": 0.0001000000, 
        "currency": "EUR" 
      }, 
      "status": { 
        "groupId": 3, 
        "groupName": "DELIVERED", 
        "id": 5, 
        "name": "DELIVERED_TO_HANDSET", 
        "description": "Message delivered to handset" 
      }, 
      "error": { 
        "groupId": 0, 
        "groupName": "OK", 
        "id": 0, 
        "name": "NO_ERROR", 
        "description": "No Error", 
        "permanent": false 
      }, 
      "callbackData":"There's no place like home." 
    } 
  ] 

} 
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รอบการลองพุชรายงานการน าสง่ซ ้า 
 

หาก Notify URL ของคุณไมส่ามารถใชง้านไดไ้มว่า่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ระบบจะพยายามท าการสง่ตอ่ตามสตูรดงันี้ 1min + (1min * 

<retryNumber/> * <retryNumber/>) ตวัอยา่งการพยายามสองสามครัง้แรกแสดงไวใ้นตารางดา้นลา่ง จ านวนสงูสุดของการลองซ ้าคอื 20 ครัง้ 

กลา่วคอื การลองซ ้าคร ัง้สุดทา้ยจะท าทีเ่วลา 41:30h หลงัครัง้แรก หาก URL ของคุณไมส่ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา 

รายงานการน าสง่จะสญูหายและวธิเีดยีวทีคุ่ณจะสามารถรบัรายงานไดค้อืรบัรายการบนัทกึ SMS 

 

จ านวนการลองซ า้ ช่วงเวลา เวลาสะสม 

0 01 นาท ี 00:01h 

1 02 นาท ี 00:03h 

2 05 นาท ี 00:08h 

3 10 นาท ี 00:18h 

4 17 นาท ี 00:35h 

5 26 นาท ี 01:01h 

6 37 นาท ี 01:38h 
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รายงานการน าสง่ระยะกลาง 
 

ก่อนรบัรายงานการน าสง่ทา้ยสุดทาง Notify URL ของคุณ คณุยงัสามารถรบั รายงานการน าส่งระยะกลางแบบเรียลไทม ์ทุกครัง้ทีม่ขีอ้ผดิพลาด 

GSM ท่ีไม่ถาวร  เกดิขึน้  

 

รายงานการน าสง่ระยะกลางถกูตั ้ง้คา่เป็นหน่ึงในพารามเิตอรข์องวธิกีาร API ส าหรบัขอ้ความตวัอกัษรทีม่คีุณลกัษณะครบถว้น โดยจะถกูพชุบน Notify 

URL เดยีวกนัเป็นรายงานการน าสง่ทา้ยสุด 

 

ทนัททีีไ่ดร้บัขอ้ผดิพลาด GSM ทีไ่มถ่าวร (กลา่วคอื EC_ABSENT_SUBSCRIBER) ในระบบ Infobip ขอ้ผดิพลาดจะถูกสง่ตอ่ไปยงั 

Notify URL ทีร่ะบุบนเซริฟ์เวอรก์ารเรยีกกลบัของคุณ นอกจากขอ้ผดิพลาด GSM แลว้ คุณยงัจะไดร้บัขอ้มลูการตัง้คา่แบบเรยีลไทม์ สถานะขอ้ความ 

รหสัเครอืขา่ยและรหสัประเทศดว้ย 

 

ตวัอยา่งดา้นลา่งแสดงวธิตี ัง้คา่ intermediateReport ส าหรบัขอ้มลูของขอ้ความแบบทนัท ีรวมทัง้ notifyURL, 

notifyContentType ส าหรบัรายงานและ callbackData ของผูใ้ช ้

 

JSON 

POST /sms/1/text/advanced HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
 
{ 
   "bulkId":"BULK-ID-123-xyz", 
   "messages":[ 
      { 
         "from":"InfoSMS", 
         "destinations":[ 
{ 
"to":"41793026727", 
"messageId":"MESSAGE-ID-123-xyz" 
}, 
{ 

"to":"41793026731" 

หมายเหตุ: ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับรหัสข้อผิดพลาด กรุณาอ่านส่วน ค าตอบ 

https://dev.infobip.com/docs/intermediate-delivery-reports
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} 
         ], 
         "text":"Mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.", 
         "intermediateReport":true, 
         "notifyUrl":"http://www.example.com/sms/advanced", 
         "notifyContentType":"application/json", 
         "callbackData":"There's no place like home." 
      } 
    ] 
} 

 

ผลลพัธท์ีคุ่ณจะไดร้บัทาง Notify URL ของคุณจะมโีครงสรา้งเดยีวกนักบั  รายงานการน าส่งท้ายสดุ 

JSON 

{ 
  "results": [ 
    { 
      "bulkId": "BULK-ID-123-xyz", 
      "messageId": "c9823180-94d4-4ea0-9bf3-ec907e7534a6", 
      "to": "41793026731", 
      "sentAt": "2015-10-04T13:01:52.933+0000", 
      "doneAt": "2015-10-04T13:02:00.134+0000", 
      "smsCount": 1, 
      "price": { 
        "pricePerMessage": 0.0001000000, 
        "currency": "EUR" 
      }, 
      "status": { 
        "groupId": 3, 
        "groupName": "PENDING", 
        "id": 1, 
        "name": "PENDING_WAITING_DELIVERY", 
        "description": "Message sent, waiting for delivery report" 
      }, 
      "error": { 
        "groupId": 1, 
        "groupName": "HANDSET_ERRORS", 
        "id": 27, 
        "name": "EC_ABSENT_SUBSCRIBER", 
        "description": "Absent Subscriber", 
        "permanent": false 
      }, 
      "callbackData":"There's no place like home." 
    }, 
    { 
      "bulkId": "BULK-ID-123-xyz", 
      "messageId": "MESSAGE-ID-123-xyz", 
      "to": "41793026727", 
      "sentAt": "2015-06-04T13:01:52.937+0000", 
      "doneAt": "2015-06-04T13:02:01.204+0000", 
      "smsCount": 1, 
      "price": { 

https://dev.infobip.com/docs/intermediate-delivery-reports
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        "pricePerMessage": 0.0001000000, 
        "currency": "EUR" 
      }, 
      "status": { 
        "groupId": 3, 
        "groupName": "PENDING", 
        "id": 1, 
        "name": "PENDING_WAITING_DELIVERY", 
        "description": "Message sent, waiting for delivery report" 
      }, 
      "error": { 
        "groupId": 1, 
        "groupName": "HANDSET_ERRORS", 
        "id": 27, 
        "name": "EC_ABSENT_SUBSCRIBER", 
        "description": "Absent Subscriber", 
        "permanent": false 
      }, 
      "callbackData":"There's no place like home." 
    } 
  ] 
} 
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SMS แฟลช 
 

นอกจากขอ้ความ SMS มาตรฐานแลว้ คุณยงัสามารถสง่ขอ้ความ แฟลช ทางวธิกีาร API ส าหรบัขอ้ความตวัอกัษรทีม่คีณุลกัษณะครบถว้นไดด้ว้ย 

 

SMS แฟลช จะผุดขึน้บนโทรศพัทข์องผูใ้ชเ้มือ่ไดร้บั โดยสามารถจดัเกบ็ขอ้ความไวใ้นโทรศพัทม์อืถอืและม ีID ผูส้ง่ เพือ่สง่ขอ้ความแฟลช 

ใหต้ัง้คา่พารามเิตอร ์แฟลช เป็น จรงิ 

 

JSON 

POST /sms/1/text/advanced HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
 
{ 
   "messages":[ 
      { 
         "from":"InfoSMS", 
         "destinations":[ 
{ 
"to":"41793026727" 
} 
         ], 
         "text":"Toto, I've got a feeling we're not in Kansas anymore.", 
         "flash":true 
      } 
    ] 
} 

 

  

https://dev.infobip.com/docs/flash-sms


 
 

เรามอบอ านาจให้โลกแห่งระบบเคลือ่นทีข่องคุณ      
 

57 

 

โซลชูนัการย่อ URL ใหส้ัน้ลงและการตดิตาม 
 

หลงัจากพฒันาแอปแลว้ ขัน้ตอนตอ่ไปของคุณคอืเผยแพรแ่อปนี้ หนึ่งในวธิทีีป่ลอดภยัและเชื่อถอืไดม้ากทีสุ่ดคอื ใช ้SMS แตจ่ะท าอยา่งไรถา้ URL 

ของคุณยาวเกนิไป 

 

โซลชูนัการย่อ URL ให้สัน้ลงและการติดตาม ไมเ่พยีงยอ่ลงิกย์าวๆ ของคุณใหส้ ัน้ลงโดยอตัโนมตัเิทา่นัน้ แตย่งัตดิตามอตัราการคลกิของผูใ้ชด้ว้ย เพยีงใส ่

URL ตน้ฉบบัในเนื้อความของขอ้ความ ตัง้คา่พารามเิตอร ์ตดิตาม  และแพลตฟอรม์ Infobip จะท าอยา่งอื่นทีเ่หลอืให ้

 

คุณลกัษณะเหลา่นี้ต ัง้คา่ในออบเจก็ต ์การตดิตาม  ในวธิกีาร API ส าหรบั ข้อความตวัอกัษรท่ีมีคณุลกัษณะครบถ้วน  

JSON· 

POST /sms/1/text/advanced HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
 
{ 
   "bulkId":"BULK-ID-123-xyz", 
   "messages":[ 
      { 
         "from":"InfoSMS", 
         "destinations":[ 
{ 
"to":"41793026727", 
"messageId":"MESSAGE-ID-123-xyz" 
}, 
{ 
"to":"41793026731" 
} 
         ], 
         "text":"Hey, take a look at this awesome app. Can you beat my score: http://www.example.com/awesomeApp/s
omeUserId" 
      } 
    ], 
   "tracking":{ 
         "track":"URL", 
         "type":"SOCIAL_INVITES" 
    } 

} 

 

 

https://dev.infobip.com/docs/url-shortening
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ผูใ้ชจ้ะไดร้บัขอ้ความ SMS ตน้ฉบบัทีม่ ีURL ทีย่อ่ใหส้ ัน้ลง: 

Hey, take a look at this awesome app. Can you beat my score: http://eel.nu/NJxE/cJ9UH 

 

ข้อส าคญั: แตล่ะขอ้ความทีส่ง่จะไดร้บั URL แบบสัน้ของ Infobip ทีไ่มซ่ ้ากนั และจะใชอ้กัขระ 25 ตวั จากข้อความของคณุ 

 

ทนัททีีผู่ใ้ชค้ลกิลงิก์ เราสามารถ ส่งหมายเลขโทรศพัทข์องผูใ้ช้ไปให้คณุ โดยอตัโนมตั ิเพือ่ใหคุ้ณรูท้นัทวีา่การแปลงเกดิขึน้เมือ่ใด 

 

นอกจากนี้เรายงัเกบ็รวบรวม CTR รว่มกบัขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์อื่นๆ ดว้ยดงันี้ 

 หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องผูใ้ช ้

 รหสัน าหน้าเครอืขา่ย 

 รหสัน าหน้าประเทศ 

 ระบบปฏบิตักิารของโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

  

http://eel.nu/NJxE/cJ9UH
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SMPP API
 

Short Message Peer-to-Peer (SMPP) 

คอืโพรโทคอลมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบเปิดทีใ่ชโ้ดยอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพือ่การแลกเปลีย่นขอ้ความ SMS ระหวา่ง Short Message 

Service Centres (SMSC) และระบบแอปพลเิคชนั SMS โพรโทคอลคอืโพรโทคอล TCP/IP ระดบั 7 ซึง่ชว่ยใหท้ าการน าสง่ขอ้ความ SMS 

ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 

การเชื่อมตอ่ระหวา่งแอปพลเิคชนัและเซริฟ์เวอร์ Infobip SMPP คอื SMPP เวอรช์นั 3.4 (ไมร่องรบัเวอรช์นั 3.3) 

 

พารามเิตอร ์SMPP 

 

ช่ือ ค าอธิบาย 

system_id ต้องการ ใหไ้วส้ าหรบัลกูคา้แต่ละราย 

รหสัผา่น ต้องการ ใหไ้วส้ าหรบัลกูคา้แต่ละราย 

เลขทีอ่ยู่ IP ต้องการ จุดเชือ่มต่อหลกั: smpp3.infobip.com 

จุดเชือ่มต่อรอง: smpp1.infobip.com 

จุดเชือ่มต่อ SSL: smpp2.infobip.com 

พอรต์ ต้องการ 8888 (หลกัและรอง) / 8887 (ssl) 

การหมดเวลา (คงการเชือ่มต่อไวเ้สมอหรอื msg) ต้องการ 30 วนิาท ี

system_type เป็นทางเลือก <r:route_code> 

 

https://dev.infobip.com/v1/page/smpp3.infobip.com
https://dev.infobip.com/v1/page/smpp1.infobip.com
https://dev.infobip.com/v1/page/smpp2.infobip.com


 
 

เรามอบอ านาจให้โลกแห่งระบบเคลือ่นทีข่องคุณ      
 

60 

 

ข้อส าคญั: คุณไดร้บัอนุญาตใหย้ดึเหนี่ยวเป็น เคร่ืองส่ง, เคร่ืองรบั หรอื เคร่ืองรบัส่ง เพือ่ใหร้บัรายงานการน าสง่ได ้คุณตอ้งยดึเหน่ียวเป็น เคร่ืองรบัส่ง 

หรอื เคร่ืองรบั คุณจะไดร้บัรายงานการน าสง่เมือ่เสน้ทางของคณุมกีารรายงานน าสง่ใหไ้วเ้ทา่นัน้ รายงานการน าสง่จะถูกสง่ไปเทา่ๆ 

กนัทีเ่ซสชนัทีพ่รอ้มใชง้านในปัจจบุนัทัง้หมดของคุณทีส่ามารถรบัรายงานได ้(เคร่ืองรบัส่ง หรอื เคร่ืองรบั) 

 

ตามคา่เริม่ตน้ คุณไดร้บัอนุญาตใหย้ดึเหนี่ยวกบั 4 เซสชนั 

PDUS SUPPORTED: 

 bind_transmitter 

 bind_receiver 

 bind_transceiver 

 unbind 

 submit_sm 

 deliver_sm 

 enquire_link 

 

รปูแบบรายงานการน าสง่ 

รปูแบบ 

“id:<message_id> sub:<message_sub> dlvrd:<message_dlvrd> 
submit date:<message_submit_date> done date:<message_done_date>  
stat:<message_stat> err:<message_err>” 

 

สถานะการน าสง่ (MESSAGE_STAT): 

 DELIVRD 

 EXPIRED 

 DELETED 

 UNDELIV 

 ACCEPTD 

 DELIVERY UNKNOWN 

 REJECTED 

https://dev.infobip.com/v1/page/smpp-specification


 
 

เรามอบอ านาจให้โลกแห่งระบบเคลือ่นทีข่องคุณ      
 

61 

 

แบบแผนการเขา้รหสัขอ้มลู 

หากคุณตัง้คา่ DCS 0 หรอื DCS 1 เมือ่สง่ขอ้ความ เราจะถอืวา่นัน่คอื การเข้ารหสั GSM7 เร่ิมต้น (ตวัอกัษรเริม่ตน้ของ SMSC หรอื IA5) 

 

ส าหรบั Latin1 (ISO-8859-1) โปรดใช ้DCS 3 และ DCS 8 ในการสง่ขอ้ความเป็น Unicode (ISO/IEC-10646) 

 

สถานะค าสัง่และรหสัขอ้ผดิพลาด GSM 

 

แตล่ะค าขอทีส่ง่ไปยงัระบบของเราคอืเพือ่รบัการรบัทราบใน submit_sm resp PDU และตรงตามมาตรฐาน SMPP v 3.4 อยา่งครบถว้น 

สถานะค าสัง่แพลตฟอรม์ทีม่กีรรมสทิธิส์องสามอยา่งซึง่มรีหสัขอ้ผดิพลาดของรายงานการน าสง่ทีเ่จาะจงอธบิายไวใ้นสว่นสถานะค าสัง่ SMPP 

และรหสัขอ้ผดิพลาด GSM 

 

การน าสง่แบบจดัตารางเวลา 
 

การน าสง่แบบจดัตารางเวลาไดร้บัการรองรบัทางโพรโทคอล SMPP โดยใช ้รปูแบบเวลาสมัพทัธ ์

ตวัอยา่ง: 

 “070605040302100R” – หมายถงึขอ้ความนัน้จะถกูน าสง่ใน 7 ปี 6 เดอืน 5 วนั 4 ชัว่โมง 3 นาท ี2 นาท ีและ 1 ในสบิวนิาทจีากนี้ 

 

 

 

 

 

 



 
 

เรามอบอ านาจให้โลกแห่งระบบเคลือ่นทีข่องคุณ      
 

62 

 

บริบทหมายเลขส าหรบัข้อมลูจ าเพาะของ SMPP

 

คุณสามารถใชบ้ญัช ีInfobip SMPP ขอขอ้มลู บริบทหมายเลข  (IMSI) ได ้เพือ่ใชบ้รบิทหมายเลข คุณสามารถใช ้system_id และ รหสัผา่น 

เริม่ตน้ของคุณ การตัง้คา่ system_type = “HLR” (โดยไมม่เีครือ่งหมายค าพดู) ใน Bind PDU 

 

SubmitSM PDU ใชใ้นการสง่ค าขอบรบิทหมายเลข โดยตัง้คา่พารามเิตอร ์destAddress เป็นทีอ่ยูป่ลายทางทีต่อ้งการ พารามเิตอรอ์ื่นๆ 

ทัง้หมดจะถกูเพกิเฉย (srcAddress, TON/NPI ฯลฯ) 

 

ระบบยอ่ยของบรบิทหมายเลข Infobip จะตอบรบัโดยใช ้SubmitSMResp ปกตทิีม่ ี

การอา้งองิ message-id 

 

เมือ่ค าขอบรบิทหมายเลขไดร้บัการด าเนินการขัน้สุดทา้ยบนระบบ Infobip คุณจะไดร้บั DeliverSM PDU ทีม่:ี 

 IMSI ส าหรบั destAddress ทีต่อ้งการ หรอื 

 รหสัขอ้ผดิพลาด ในกรณทีีล่ม้เหลว 

 

DeliverSM จะประกอบดว้ย: 

 ขอ้มลูขอ้ความสัน้พรอ้มดว้ยรายงานการน าสง่ตามปกตขิองเรา 

 สว่น IMSI (“IMSI:xxxxxxxxx”) 

 MSC ทีใ่หบ้รกิาร 

 ช่องขอ้มลูทีเ่ป็นทางเลอืก เพิม่เตมิ ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัแพคเกจของคุณ 
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ช่องข้อมูลท่ีเป็นทางเลือก ประเภท Hex ทศนิยม 

ชือ่เครอืขา่ยตน้ทาง TLVString 0x1412 5138 

รหสัน าหน้าเครอืขา่ยตน้ทาง TLVString 0x140B 5131 

ประเทศต้นทาง TLVString 0x1422 5154 

รหสัประเทศตน้ทาง TLVString 0x1423 5155 

รหสัน าหน้าประเทศต้นทาง TLVString 0x1424 5156 

ชือ่เครอืขา่ยทีย่า้ย TLVString 0x1413 5139 

รหสัน าหน้าประเทศทีย่า้ยเครอืขา่ย TLVString 0x1442 5186 

รหสัน าหน้าเครอืขา่ยทีย่า้ย TLVString 0x143e 5182 

ชือ่ประเทศของเครอืขา่ยทีย่า้ย TLVString 0x143f 5183 

หมายเลขยา้ยเครอืขา่ยหรอืไม ่ TLVInt 0x1421 5153 

ชือ่เครอืขา่ยโรมมิง่ TLVString 0x1414 5140 

รหสัน าหน้าเครอืขา่ยโรมมิง่ TLVString 0x1419 5145 

ชือ่ประเทศโรมมิง่ TLVString 0x1415 5141 

รหสัประเทศโรมมิง่ TLVString 0x1417 5143 

รหสัน าหน้าประเทศโรมมิง่ TLVString 0x1420 5152 
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MCCMNC TLVString 0x1416 5142 

ราคาต่อขอ้ความ 

เพือ่เหตุผลในการใชง้านรว่มกนัได ้ราคาต่อขอ้ความจะถูกคณูดว้ย 100 

TLVInt 0x1418 5144 

HLR ทีใ่หบ้รกิาร TLVString 0x1409 5129 

หมายเลขถูกตอ้งหรอืไม่ TLVInt 0x1425 5157 

 

ขอ้มลู: นอกจาก DeliverSM.shortMessage แลว้ เรายงัรวม IMSI ไวเ้ป็นพารามเิตอรเ์สรมิพเิศษดว้ย 

SMPP_VENDOR_SPECIFIC_IMSI = 0x1403 

 

ตวัอยา่ง: 

ในกรณทีีค่ าขอบรบิทหมายเลขประสบความส าเรจ็ DeliverSM จะเป็นดงันี้ (IMSI 21910110053751): 

Groovy 

addr: 0 0 38591xxxxxxx 
 
addr: 0 0 0000000000 
 
msg: id:40072910491427628 sub:001 dlvrd:001 submit date:1007291049 done date:1007291049 stat:DELIVRD err:0
00 
IMSI:219101100935850 MSC:38591016 HLR:38591xxxxxxx ORN:VipNet PON:VipNet RON:VipNet ROC:HR MCCM
NC:21910 
 
opt: (oct: (tlv: 1059) 030000) (byte: (tlv: 1063) 2) (str: (tlv: 30) 40072910491427628) (str: (tlv: 5129)38591xxxxxxx) (str
: (tlv: 5138) VipNet) (str: (tlv: 5139) VipNet) (str: (tlv: 5140) VipNet) (str: (tlv:5141) Croatia ) (str: (tlv: 5143) HR) (str: (tl
v: 5142) 21910) (int: (tlv: 5144) 1) (str: (tlv: 5145) 91) (str: (tlv: 5152) 385) (int: (tlv: 5153) 1) (str: (tlv: 5154) Croatia ) (
str: (tlv: 5155) HR) (str: (tlv: 5156) 385) (int: (tlv: 5157) 1) ) (extraopt: (oct: (tlv: 5123) 32313931303131303039333538
3530) (oct: (tlv: 5126) 3338353931303136) ) 

 

 

 

 

https://dev.infobip.com/v1/page/smpp-specification
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หากมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ DeliverSM จะเป็นดงันี้ 

Groovy 

addr: 0 0 385915369423 
 
addr: 0 0 0000000000 
 
msg: id:40072910491419819 sub:001 dlvrd:001 submit date:1007291049 done date:1007291049 stat:UNDELIV err:0
01 
IMSI: MSC: ORN:VipNet MCCMNC: 
 
opt: (oct: (tlv: 1059) 030001) (byte: (tlv: 1063) 5) (str: (tlv: 30) 40072910491419819) (str: (tlv: 5138) VipNet) (str: (tlv: 5
142) ) (int: (tlv: 5144) 1) (int: (tlv: 5153) 0) (str: (tlv: 5154) Croatia ) (str: (tlv: 5155) HR) (str: (tlv: 5156) 385) (int: (tlv: 5
157) 1) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dev.infobip.com/v1/page/smpp-specification
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การแจ้งเตือนแฟลชส าหรบัข้อมลูจ าเพาะของ SMPP

 

 

คุณสามารถใชบ้ญัช ีInfobip SMPP เพือ่สง่ การแจ้งเตือนแฟลช 

การแจง้เตอืนดงักลา่วจะปรากฏบนหน้าจอโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่นัททีีม่าถงึและไมจ่ดัเกบ็ไวใ้นหน่วยความจ าของเครือ่ง 

 

ในการใชก้ารแจง้เตอืนแฟลช คุณสามารถใช ้default system_id และ รหสัผา่น เริม่ตน้ของคุณ การตัง้คา่ system_type = 

“NSMS” (ไมม่เีครือ่งหมายค าพดู) ใน Bind PDU 

 

กระบวนการสง่การแจง้เตอืนแฟลชนัน้เหมอืนกบัการสง่ SMS ปกตทุิกประการ นัน่คอืโดยใช ้SubmitSM PDU ระบบ Infobip 

จะแปลงขอ้ความของคุณเป็นการแจง้เตอืนแฟลชโดยอตัโนมตัโิดยใชพ้ารามเิตอรข์อ้ความทีคุ่ณสง่มา 

 

ระบบจะสง่รายงานการน าสง่ไปใหคุ้ณโดยใช ้DeliverSM PDU 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ไม่รองรับคุณลักษณะ SMS แบบยาวส าหรับการแจ้งเตือนแฟลช 
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สถานะค าสัง่ SMPP และรหสัข้อผิดพลาด GSM

 

 

สถานะค าสัง่ SMPP 

 

สถานะค าสัง่ไดร้บัเป็นค าตอบส าหรบั Submit_SM ในเหตุการณ์พเิศษ ดงัแสดงในตารางดา้นลา่ง 

 

ค่า (HEX/DEC) ค าอธิบาย 

0x00000022 / 34 ไมม่สีญัญาณเครอืขา่ย 

0x000000FF / 255 บญัชมียีอดคงเหลอืไมเ่พยีงพอ 

0x0000000a Invalid_Source_Address 

0x0000000c Duplicate_Message_ID 

0x000004a1 System_Error or Channel_Disabled 
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รหสัขอ้ผดิพลาด SMPP GSM  

ขอ้ผดิพลาดของ SMPP GSM ซึง่อาจจดัไวใ้หโ้ดย Infobip 

Id ค าอธิบายแบบย่อ ถาวรหรือไม่ 

0 NO_ERROR NULL 

1 EC_UNKNOWN_SUBSCRIBER 1 

5 EC_UNIDENTIFIED_SUBSCRIBER 0 

6 EC_ABSENT_SUBSCRIBER_SM 0 

9 EC_ILLEGAL_SUBSCRIBER 1 

10 EC_BEARER_SERVICE_NOT_PROVISIONED 0 

11 EC_TELESERVICE_NOT_PROVISIONED 1 

12 EC_ILLEGAL_EQUIPMENT 1 

13 EC_CALL_BARRED 0 

20 EC_SS_INCOMPATIBILITY 0 

21 EC_FACILITY_NOT_SUPPORTED 0 

27 EC_ABSENT_SUBSCRIBER 0 

31 EC_SUBSCRIBER_BUSY_FOR_MT_SMS 0 

32 EC_SM_DELIVERY_FAILURE 0 

33 EC_MESSAGE_WAITING_LIST_FULL 0 
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Id ค าอธิบายแบบย่อ ถาวรหรือไม่ 

34 EC_SYSTEM_FAILURE 0 

35 EC_DATA_MISSING 1 

36 EC_UNEXPECTED_DATA_VALUE 1 

51 EC_RESOURCE_LIMITATION 0 

71 EC_UNKNOWN_ALPHABET 1 

72 EC_USSD_BUSY 1 

255 EC_UNKNOWN_ERROR 1 

256 EC_SM_DF_memoryCapacityExceeded 0 

257 EC_SM_DF_equipmentProtocolError 0 

258 EC_SM_DF_equipmentNotSM_Equipped 0 

259 EC_SM_DF_unknownServiceCentre 0 

260 EC_SM_DF_sc_Congestion 0 

261 EC_SM_DF_invalidSME_Address 0 

262 EC_SM_DF_subscriberNotSC_Subscriber 0 

500 EC_PROVIDER_GENERAL_ERROR 0 

502 EC_NO_RESPONSE 0 
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Id ค าอธิบายแบบย่อ ถาวรหรือไม่ 

503 EC_SERVICE_COMPLETION_FAILURE 0 

504 EC_UNEXPECTED_RESPONSE_FROM_PEER 0 

507 EC_MISTYPED_PARAMETER 0 

508 EC_NOT_SUPPORTED_SERVICE 0 

509 EC_DUPLICATED_INVOKE_ID 0 

511 EC_INITIATING_RELEASE 0 

1024 EC_OR_appContextNotSupported 0 

1025 EC_OR_invalidDestinationReference 0 

1026 EC_OR_invalidOriginatingReference 0 

1027 EC_OR_encapsulatedAC_NotSupported 0 

1028 EC_OR_transportProtectionNotAdequate 0 

1029 EC_OR_noReasonGiven 0 

1030 EC_OR_potentialVersionIncompatibility 0 

1031 EC_OR_remoteNodeNotReachable 0 

1152 EC_NNR_noTranslationForAnAddressOfSuchNature 0 

1153 EC_NNR_noTranslationForThisSpecificAddress 0 
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Id ค าอธิบายแบบย่อ ถาวรหรือไม่ 

1154 EC_NNR_subsystemCongestion 0 

1155 EC_NNR_subsystemFailure 0 

1156 EC_NNR_unequippedUser 0 

1157 EC_NNR_MTPfailure 0 

1158 EC_NNR_networkCongestion 0 

1159 EC_NNR_unqualified 0 

1160 EC_NNR_errorInMessageTransportXUDT 0 

1161 EC_NNR_errorInLocalProcessingXUDT 0 

1162 EC_NNR_destinationCannotPerformReassemblyXUDT 0 

1163 EC_NNR_SCCPfailure 0 

1164 EC_NNR_hopCounterViolation 0 

1165 EC_NNR_segmentationNotSupported 0 

1166 EC_NNR_segmentationFailure 0 

1281 EC_UA_userSpecificReason 0 

1282 EC_UA_userResourceLimitation 0 

1283 EC_UA_resourceUnavailable 0 
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Id ค าอธิบายแบบย่อ ถาวรหรือไม่ 

1284 EC_UA_applicationProcedureCancellation 0 

1536 EC_PA_providerMalfunction 0 

1537 EC_PA_supportingDialogOrTransactionRealeased 0 

1538 EC_PA_ressourceLimitation 0 

1539 EC_PA_maintenanceActivity 0 

1540 EC_PA_versionIncompatibility 0 

1541 EC_PA_abnormalMapDialog 0 

1792 EC_NC_abnormalEventDetectedByPeer 0 

1793 EC_NC_responseRejectedByPeer 0 

1794 EC_NC_abnormalEventReceivedFromPeer 0 

1795 EC_NC_messageCannotBeDeliveredToPeer 0 

1796 EC_NC_providerOutOfInvoke 0 

2048 EC_TIME_OUT 0 

2049 EC_IMSI_BLACKLISTED 1 

2050 EC_DEST_ADDRESS_BLACKLISTED 1 

2051 EC_InvalidMscAddress 0 
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Id ค าอธิบายแบบย่อ ถาวรหรือไม่ 

4096 EC_invalidPduFurmat 1 

4097 EC_NotSubmittedToGMSC 1 

4100 EC_Cancelled 1 

4101 EC_ValidityExpired 1 

4102 EC_NotSubmittedToSmppChannel 0 

 


