
คู่มือการเข้าใช้งาน Free WiFi เทศบาลเมืองล าพูน 
 

1. ต้องคอนเน็คสัญญาณ WiFi หรือ SSID Lamphun_Free_WiFi  ของทางเทศบาลให้ได้
ก่อน ท้ังนี้เมื่อสมัครลงทะเบียนการขอใช้งาน ณ ท่ีท าการเทศบาลเมืองล าพูนแล้วสามารถใช้ได้ทุกท่ี ท่ี
มีสัญญาณ Lamphun_Free_WiFi ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ictfreewifi.com/about-smartphone/111-connect-wifi-android


2. คอนเน็คสัญญาณ WiFi หรือ SSID Lamphun_Free_WiFi แล้วเปิด Web Browser ก็จะ
ได้หน้า Login  แล้วท าการ กรอก ชื่อผู้ใช้งาน(Username) ในช่อง Loginname และ กรอกรหัส
ผู้ใช้งาน(Password) ในช่อง Password แล้วท าการคลิกหรือกดปุ่ม Login  

 

 

 

 

 

 



3.เมื่อท าการคลิกหรือกด ปุ่ม Login แล้วหากเข้าสู่ระบบส าเร็จ ระบบก็จะแสดงรายละเอียด
การเข้าใช้งาน ตามภาพดังกล่าวนี้ 

 

 

4.เมื่อท าการคลิกหรือกด ปุ่ม Login แล้วหากเข้าสู่ระบบไม่ส าเร็จ ระบบก็จะแสดง
รายละเอียดการเข้าใช้งาน ตามภาพดังกล่าวนี้ 

 

 

 

 



5. เปิดWeb Browser อีกหน้าหนึ่งแล้วเข้าเว็บตามท่ีเราต้องการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6.เมื่อต้องการเลิกใช้งานให้คลิกหรือกด ปุ่ม Logout ระบบก็จะแสดงรายละเอียดการเลิกใช้
งาน ตามภาพดังกล่าวนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มารยาทในการใช้งานอินเทอร์เนต็ 

อินเทอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นบริการสาธารณะและมีผู้ ใช้จ านวนมาก เพื่อให้การใช้งานเป็นไป                   

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้ ท่ี เข้ามาใช้ควรมีกฎกติกาท่ีปฏิบัติร่วมกัน เพื่อป้องกันปัญหา                          

ท่ีจะเกิดขึ้นจากการใช้งานท่ีผิดวิธี ในท่ีนี้ขอแยกเป็น 2 ประเด็น คือ 

๑. มารยาทของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในฐานะบุคคลท่ีเข้าไปใช้บริการต่างๆ ท่ีมีอยู่ในอินเทอร์เน็ต                  

แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ  

ด้านการติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย ประกอบด้วย 

• ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ เครือข่ายควรใช้ชื่อบัญชี  ( Internet Account Name และรหัสผ่าน 

(Password) ของตนเอง ไม่ควรน าของผู้อ่ืนมาใช้ รวมท้ังน าไปกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 

• ควรเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ และท าการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะๆ รวมท้ังไม่

ควรแอบดูหรือถอดรหัสผ่านของผู้อื่น 

• ควรวางแผนการใช้งานล่วงหน้าก่อนการเชื่อมต่อกับเครือข่าย เพื่อเป็นการประหยัดเวลา                  

เลือกถ่ายโอนเฉพาะข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เท่าท่ีจ าเป็นต่อการใช้งานจริง 

• ก่อนเข้าใช้บริการต่างๆควรศึกษากฎ ระเบียบ ข้อก าหนด รวมท้ังธรรมเนียมปฏิบัติ                         

ของแต่ละเครือข่ายท่ีต้องการติดต่อ 

ด้านการใช้ข้อมูลบนเครือข่าย ประกอบด้วย 

• เลือกใช้ข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ มีแหล่งที่มาของผู้เผยแพร่ และท่ีติดต่อ 

• เมื่อน าข้อมูลจากเครือข่ายมาใช้ ควรอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลนั้น และไม่ควรแอบอ้างผลงาน

ของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 

• ไม่ควรน าข้อมูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนตัวของผู้อื่นไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต 



ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ ประกอบด้วย 

• ใช้ภาษาท่ีสุภาพในการติดต่อสื่อสาร และใช้ค าให้ถูกความหมาย เขียนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

• ใช้ข้อความท่ีสั้น กะทัดรัดเข้าใจง่าย 

• ไม่ควรน าความลับ หรือเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นมาเป็นหัวข้อในการสนทนา รวมท้ังไม่ใส่ร้าย หรือท า

ให้บุคคลอื่นเสียหาย 

• หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาท่ีดูถูก เหยียดหยามศาสนา วัฒนธรรมและความเชื่อของผู้อื่น 

• ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นควรสอบถามความสมัครใจของผู้ท่ีติดต่อด้วย ก่อนท่ีจะส่งแฟ้มข้อมูล 

หรือโปรแกรมท่ีมีขนาดใหญ่ไปยังผู้ท่ีเราติอต่อด้วย 

• ไม่ควรส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ท่ีก่อความร าคาญ และความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น

จดหมายลูกโซ่ 

ด้านระยะเวลาในการใช้บริการ ประกอบด้วย 

• ควรค านึงถึงระยะเวลาในการติดต่อกับเครือข่าย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้คนอื่นๆบ้าง 

• ควรติดต่อกับเครือข่ายเฉพาะช่วงเวลาท่ีต้องการท่ีใช้งานจริงเท่านั้น 

๒. มารยาทของผู้ ใช้ อิน เทอร์ เน็ต  ในฐานะบุคคล ท่ีท าหน้ า ท่ี เผยแพร่ข้ อมูล ข่ าวสารต่ างๆ                              

ลงบนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 

• ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ก่อนน าไปเผยแพร่บนเครือข่าย เพื่อให้

ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 

• ควรใช้ภาษาท่ีสุภาพ และเป็นทางการในการเผยแพร่สิ่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต และควรเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



• ควรเผยแพร่ข้อมูล และข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ไม่ควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ี

ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรมอันดี รวมท้ังข้อมูลท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น 

• ควรบีบอัดภาพหรือข้อมูลขนาดใหญ่ก่อนน าไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อประหยัดเวลา              

ในการดึงข้อมูลของผู้ใช ้

• ควรระบุแหล่งท่ีมา วันเดือนปีท่ีท าการเผยแพร่ข้อมูล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้เผยแพร่ รวมท้ัง

ควรมีค าแนะน า และค าอธิบายการใช้ข้อมูลท่ีชัดเจน 

• ควรระบุข้อมูล ข่าวสารท่ีเผยแพร่ให้ชัดเจนว่าเป็นโฆษณา ข่าวลือ ความจริง หรือความคิดเห็น 

• ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รวมท้ังโปรแกรมของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้ าของ                    

และท่ีส าคัญคือไม่ควรแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้อื่นที่เผยแพร่บนเครือข่าย 

• ไม่ควรเผยแพร่โปรแกรมท่ีน าความเสียหาย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเครือข่าย                    

และตรวจสอบแฟ้มข้อมูล ข่าวสาร หรือโปรแกรมว่าปลอดไวรัส ก่อนเผยแพร่เข้าสู่ระบบ

อินเตอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 



จุดให้บริการระบบอินเตอร์เนต็ชุมชน (Wi-fi) ในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน มีจ านวน ๖ จดุ 

 

จุดที่ ๑. บริเวณส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน ติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณแม่ข่าย 

 จุดที่ ๒. บริเวณศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณลูกข่าย 

จุดที่ ๓. บริเวณสวนสาธารณะมหาวัน ติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณลูกข่าย 

จุดที่ ๔.บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณลุกข่าย 

จุดที่ ๕. บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณลูกข่าย 

จุดที่ ๖. บริเวณพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง ติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณลูกข่าย 

 

หมายเหตุ 

จุดติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งเหตุ  อินเทอร์เน็ตขัดข้อง 

กองวิชาการและแผนงาน  

งานประชาสัมพนัธ ์


