
 

แนวทางการใชงานอินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหานคร 
  

 

 

 



คําถามท่ีพบบอย(FAQ) 

การใชงานอินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหานครตองทําอยางไร? 

อินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหานครใหบริการแกบุคลากรของกรุงเทพมหานคร โดยผานเครื่องคอมพิวเตอร

ท่ีเชื่อมตอเขากับเครือขายสวนกลาง โดยเครื่องคอมพิวเตอรจะตองไดรับสิทธิการเขาใชอินเทอรเน็ต และผูใชงาน

จะตองมีชื่อผูใชงานและรหัสผานเปนของตนเอง โดยชื่อผูใชงานและรหัสผานนั้นเปนของสวนบุคคล จะตองเก็บ

รักษาไวเปนความลับ หามเปดเผยใหกับบุคคลท่ัวไป การใชงานอนุญาตใหเฉพาะ 1 ชื่อผูใชงาน ตอ 1 เครื่อง

คอมพิวเตอร เทานั้น มิใหมีการใชงานซํ้ากัน โดยการใชงานท้ังหมดของผูใชงานจะถูกเก็บขอมูลไว (Log) เพ่ือ

ตรวจสอบในภายหลัง  

อินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหานครใชงานอะไรไดบาง?  

 อินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหานครใหบริการสืบคนขอมูลผานเว็บไซต สื่อสังคมออนไลน รวมถึงขาวสาร

ตางๆ แตจะมีการบล็อกเว็บไซตบางประเภทท่ีไมเหมาะสม หรือเปนอันตรายตอการติดไวรัส รวมถึงเว็บไซตท่ี

ใหบริการฝากไฟลขนาดใหญ เว็บไซตดาวนโหลดไฟลตางๆ เว็บไซตประเภทใหบริการไฟลมัลติมีเดีย (Streaming) 

ท่ีจะสงผลทําใหปริมาณชองสัญญาณ (Bandwidth) เต็ม อันจะสงผลกระทบทําใหอินเทอรเน็ตโดยรวมชาลง 

แตเว็บไซต youtube จะทําการงดใหบริการเปนชวงเวลาคือ 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

อยากไดช่ือผูใชงานและรหัสผานในการเขาใชงานอินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหานครจะตองทําอยางไร 

ผูใชงานจัดทําบันทึกแจงความประสงคขอมีชื่อผูใชงาน สงมาท่ีกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร โดยแนบ

เอกสาร  

     - แบบขอรหัสผูใชงาน (User-ID) ในระบบอินเทอรเน็ต 

             สามารถดาวนโหลดไดท่ี http://circular.bangkok.go.th/bmacircle/eform/form_user_input.pdf 

    - สําเนาบัตรขาราชการ 

เจาหนาท่ีดูแลระบบผูใชงานอินเทอรเน็ตกรุงเทพมหานครและระบบอีเมลกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบขอมูลและ

กําหนดสิทธิการใชงานใหแกผูขอใชงาน ผูใชงานไดรับ User-ID และ Password ผานชองทาง SMS หรือ รับดวย

ตนเองเปนเอกสาร ท้ังนี้ผูใชสามารถเขาใชงานระบบไดทันที 

ลืมช่ือผูใชงานและรหัสผานจะตองทําอยางไร? 

ผูใชงานถายสําเนาบัตรขาราชการ พรอมระบุหมายเลขโทรศัพทมือถือ และหมายเลขติดตอกลับ 

และสงโทรสารหมายเลข 02 203 2751 จากนั้นเจาหนาท่ีดูแลระบบผูใชงานทําการตรวจสอบขอมูลและ 

กําหนดรหัสผานใหม และจัดสงขอความ User-ID และ Password ไปยังโทรศัพทมือถือท่ีไดระบุหมายเลขไว 
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รูไดอยางไรวาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานอยูเช่ือมตอเขากับเครือขายสวนกลางหรือยัง? 

วิธีการตรวจสอบ  

วิธีท่ี 1. เปดโปรแกรม Internet explorer ตรงชอง URL ให ระบุ misweb.bma.go.th แลว กด enter หาก

ปรากฏหนาเว็บไซต เปนระบบ MIS ของกรุงเทพมหานคร แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาว เชื่อมตอเขากับ

เครือขายสวนกลางเรียบรอยแลว 

วิธีท่ี 2. ใหตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรของทานวาได IP Address ของกรุงเทพมหานครหรือไมโดยจะ ข้ึนตนดวย

หมายเลข 172. เชน 172.31.87.9 เปนตน 

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอเขากับเครือขายสวนกลางแลว จะสามารถเขาใชอินเทอรเน็ตของ

กรุงเทพมหานครไดหรือไม? 

ยังไมสามารถใชงานได ตองทําการตั้งคาการใชงานอินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหานคร  

การตั้งคาการใชงานอินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหานครตองทําอยางไร? 

1. เปดโปรแกรม internet explorer  

2. กดเลือกตั้งคาท่ีรูปฟนเฟอง จากนั้นคลิกเลือกท่ี internet option จะปรากฏหนาตาง

ดังภาพ 

  
ทําการกดเมนู Connections และกดปุม LAN Settings จะปรากฏหนาตางดังภาพ 
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3. ทําเครื่องหมาย  ตรง Use a proxy server ….. ใน

ชอง Address กําหนด 203.154.2.180 port 8080 ทํา

เครื่องหมาย  หนา Bypass proxy และกดปุม 

Advance กําหนดคา Exceptions ดังภาพ และกดปุม OK  

 

 

หากใชงานอยูแลวข้ึนขอความ Access denied (policy_denied ) หมายความวาอยางไร? 

หากข้ึน  Access denied ดังภาพ 

 

หมายถึงวา  

กรณีท่ี 1. เครื่องคอมพิวเตอรของทาน ยังไมไดรับสิทธในการเขาใชระบบอินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหานคร โดย

ทานสามารถ แจงความประสงคท่ีจะใชงานอินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหานคร โดยทําบันทึกขอความ และ ระบุ

หมายเลข IP Address ของเครื่องดังกลาว สงมายังกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร สํานักยุทธศาสตรและ

ประเมินผล โทร 02 203 2751 

กรณีท่ี 2. ชื่อผูใชงานของทาน กําลังใชงานซํ้ากันกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน ใหทําการติดตอ ฝายฐานขอมูล 

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล โทร 02 203 2751 

 

 



- 4- 
 

หากใชงานอยูแลวข้ึนขอความ Access denied (authentication_failed) หมายความวาอยางไร? 

หากข้ึน  Access denied ดังภาพ 

 

หมายถึงวา  

ทานไดทําการกรอกชื่อผูใชงานและรหัสผาน ผิด เกินกวาจํานวนท่ีระบบไดกําหนด (3 ครั้ง) หากทานลืมชื่อผูใชงาน

และรหัสผานทานสามารถดําเนินการตามคําแนะนําหัวขอ ลืมชื่อผูใชงานและรหัสผานจะตองทําอยางไร? 

ตองการอีเมลของกรุงเทพมหานครเพ่ือนําไปสมัครในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-GP) จะตองทําอยางไร? 

หากทานมีชื่อผูใชงานระบบอินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหานครอยูแลว ทานจะมีอีเมลของกรุงเทพมหานครโดย  

อัตโนมัติ โดยอีเมลของทานจะเปนชื่อผูใชงานตามดวย@bangkok.go.th เชน  

Userid : test9000 Email จะเปน test9000@bangkok.go.th 

วิธีการใชงานอีเมลกรุงเทพมหานครตองทําอยางไร? 

เปดโปรแกรมเขาอินเทอรเน็ต เชน Internet explorer ,firefox หรือ google chrome ตรงชอง URL ให ระบ ุ

webmail.bangkok.go.th  แลว กด enter จะปรากฏหนาจอดังภาพ 

 

ทําการระบุชื่อผูใชงานและรหัสผานท่ีถูกตอง และกดปุม Connect ก็จะสามารถเขาใชงานได หรือ กดปุม 

connect แลว ระบบทําการแสดงขอความ Wrong username or password.  จะหมายถึงทานทําการระบุชื่อผูใชงานและ

รหัสผานไมถูกตอง หากทานลืมชื่อผูใชงานและรหัสผานทานสามารถดําเนินการตามคําแนะนําหัวขอ ลืมชื่อ

ผูใชงานและรหัสผานจะตองทําอยางไร? 
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ปอนช่ือผูใชงานและรหัสผานในระบบอีเมลของกรุงเทพมหานครแลว แตเกิดขอผิดพลาด ตามภาพจะทํา

อยางไร? 

 

ขอผิดพลาดดังกลาว เกิดจากการท่ีระบบอีเมลของกรุงเทพมหานครไมสามารถเขาถึงกลองจดหมายของผูใชงานได 

หากพบปญหาดังกลาว ใหทําการติดตอ ฝายฐานขอมูล กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร สํานักยุทธศาสตรและ

ประเมินผล โทร 02 203 2751 

 
ฝายฐานขอมลู กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร สาํนักยุทธศาสตรและประเมินผล                                         

โทร 02 203 2751  เมษายน 2561 

 


