
กลุมงานอินเทอรเน็ต  กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อาคาร 8  ชั้น 4  สำนักงานตำรวจแหงชาติ  ถ.พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 

โทร. 02-205-2628   โทรสาร 02-205-2628 อีเมล: info@police.go.th 

-------------------------------------------------------- 

แบบขอใชบริการเว็บเซิรฟเวอรของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ขอมูลหนวยงาน 
เว็บไซตหนวยงาน (ถามี) http://......................................................................................................................................................................... 

□ ยังไมเคยมีเว็บไซต ขอพ้ืนท่ีและชื่อ Domain http://…………………………………police.go.th (บก.สสท.จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อใหหากเห็นวาไมเหมาะสม) 

□ ตองการ username และ password FTP ใหม เนื่องจาก............................................................................................................. 
□ แจงเปลี่ยนแปลงผูดูแลเว็บไซตใหม ตามขอ 1-3 และ email@police.go.th ท่ีสงมาดวยแลว

ชื่อหนวยงาน……………………………………………....…......…...................…...................……….ชื่อยอ………..………....…......................…..…................. 
ชื่อหนวยงาน(ภาษาอังกฤษ)........................................…......…......….................................................................................................................... 
ท่ีอยูของหนวยงาน เลขท่ี………………………ตำบล/แขวง......……………….......อำเภอ/เขต...........……….......……จังหวัด…….......….........….............. 
รหัสไปรษณีย..……………….....โทรศัพท……….......…….......……..โทรสาร……..................….................อีเมล........................................................... 

รายละเอียดผูรับผิดชอบ ดูแลเว็บไซตและขอมูล 
1. ตำแหนงหัวหนาหนวยงาน/หัวหนาสถานี – ชื่อเดียวกับผูเซ็นอนุมัติ (Administrator)
ยศ  ชื่อ-นามสกุล……………………………………….........................…......................................…ตำแหนง………………………………………….................. 
เบอรโทรศัพทมือถือ....................................................................* E-mail: ……………....………………………....................……….…@police.go.th 
2. ตำแหนงผูดูแลเว็บไซต 1 (Webmaster 1)
ยศ  ชื่อ-นามสกุล………………………………………..…………………………….........................…....…ตำแหนง…………………………………………………........ 
เบอรโทรศัพทมือถือ....................................................................* E-mail: ………………....……………………....................………….@police.go.th 
3. ตำแหนงผูดูแลเว็บไซต 2 (Webmaster 2)
ยศ  ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………….………………..........................…...…ตำแหนง…………………………………………………......... 
เบอรโทรศัพทมือถือ....................................................................* E-mail: ……………………………………........................………….@police.go.th 
หมายเหตุ : กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกชอง  * email@police.go.th สมัครไดฟรีท่ี http://register.police.go.th 

ขาพเจาขอรับรองวา เปนผูรับผิดชอบในการกำกับดูแลเว็บไซตของหนวยงานและขอสัญญาวาจะรักษาบัญชีผูใชและรหัสผานไวเปน
ความลับ จะไมนำไปเปดเผยใหแกผูอ่ืน หากมีการเผยแพรขอมูลหรือกระทำการใดๆ ท่ีผิดกฎหมายหรือในลักษณะท่ีไมเหมาะสม อันอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงาน หรือผูอ่ืน หนวยงานของขาพเจาขอรับผิดชอบท้ังหมด หากมีการโยกยายหรือมอบหมายใหผูอ่ืนดูแล
แทน จะแจงให บก.สสท. ทราบทันที และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไขท่ีทาง บก.สสท.กำหนดและยินยอมให บก.สสท. สามารถ
ระงับบริการดังกลาวไดในทุกกรณี โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 ....................................................หัวหนาหนวย 
ตำแหนง ..................................................... 

 วันที่ ........./............../ .............. 

(สงที่อีเมล info@police.go.th) 

mailto:info@police.go.th


เอกสารแสดงความยินยอม 

วันท่ี________________

ขาพเจา_____________________________________________________________________ 

❒ “ให” ความยินยอม    ❒  “ไมให” ความยินยอม

ในการให กลุมงานอินเทอรเน็ต บก.สสท.เปดเผยขอมูลสวนบุคคล เพ่ือขอรับชื่อผูใชงานและ

รหัสผานเพื ่อใชบริการหนังสือรับรอง สำเนาเอกสารทางทะเบียน และงบการเงิน ผานระบบบริการขอมูล

อิเล็กทรอนิกสหนวยงานภาครัฐ (Digital Service) ดวยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) 

ขาพเจาใหความยินยอมหรือปฏิเสธไมใหความยินยอมในเอกสารนี้ดวยความสมัครใจ 

ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และขาพเจาทราบวาขาพเจาสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ไดเวนแตใน

กรณีมีขอจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหวางขาพเจากับ กลุมงานอินเทอรเน็ต บก.สสท. ท่ีใหประโยชน

แกขาพเจาอยู 

กรณีที่ขาพเจาประสงคจะขอถอนความยินยอม ขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมจะมี

ผลทำใหไมสามารถเขาใชงานบริการหนังสือรับรอง สำเนาเอกสารทางทะเบียน และงบการเงิน ผานระบบบริการ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหนวยงานภาครัฐ (Digital Service) และขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมดังกลาว ไมมี

ผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบคุคลท่ีไดดำเนินการเสร็จสิ้นไปแลวกอนการถอนความยินยอม 

ลงชื่อ……………………………….………………………….……. 

(…..…………......................................……………...) 



เอกสารแสดงความยินยอม 

วันท่ี________________

ขาพเจา_____________________________________________________________________ 

❒ “ให” ความยินยอม    ❒  “ไมให” ความยินยอม

ในการให กลุมงานอินเทอรเน็ต บก.สสท.เปดเผยขอมูลสวนบุคคล เพ่ือขอรับชื่อผูใชงานและ

รหัสผานเพื ่อใชบริการหนังสือรับรอง สำเนาเอกสารทางทะเบียน และงบการเงิน ผานระบบบริการขอมูล

อิเล็กทรอนิกสหนวยงานภาครัฐ (Digital Service) ดวยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) 

ขาพเจาใหความยินยอมหรือปฏิเสธไมใหความยินยอมในเอกสารนี้ดวยความสมัครใจ 

ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และขาพเจาทราบวาขาพเจาสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ไดเวนแตใน

กรณีมีขอจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหวางขาพเจากับ กลุมงานอินเทอรเน็ต บก.สสท. ท่ีใหประโยชน

แกขาพเจาอยู 

กรณีที่ขาพเจาประสงคจะขอถอนความยินยอม ขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมจะมี

ผลทำใหไมสามารถเขาใชงานบริการหนังสือรับรอง สำเนาเอกสารทางทะเบียน และงบการเงิน ผานระบบบริการ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหนวยงานภาครัฐ (Digital Service) และขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมดังกลาว ไมมี

ผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบคุคลท่ีไดดำเนินการเสร็จสิ้นไปแลวกอนการถอนความยินยอม 

ลงชื่อ……………………………….………………………….……. 

(…..…………......................................……………...) 



เอกสารแสดงความยินยอม 

วันท่ี________________

ขาพเจา_____________________________________________________________________ 

❒ “ให” ความยินยอม    ❒  “ไมให” ความยินยอม

ในการให กลุมงานอินเทอรเน็ต บก.สสท.เปดเผยขอมูลสวนบุคคล เพ่ือขอรับชื่อผูใชงานและ

รหัสผานเพื ่อใชบริการหนังสือรับรอง สำเนาเอกสารทางทะเบียน และงบการเงิน ผานระบบบริการขอมูล

อิเล็กทรอนิกสหนวยงานภาครัฐ (Digital Service) ดวยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) 

ขาพเจาใหความยินยอมหรือปฏิเสธไมใหความยินยอมในเอกสารนี้ดวยความสมัครใจ 

ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และขาพเจาทราบวาขาพเจาสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ไดเวนแตใน

กรณีมีขอจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหวางขาพเจากับ กลุมงานอินเทอรเน็ต บก.สสท. ท่ีใหประโยชน

แกขาพเจาอยู 

กรณีที่ขาพเจาประสงคจะขอถอนความยินยอม ขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมจะมี

ผลทำใหไมสามารถเขาใชงานบริการหนังสือรับรอง สำเนาเอกสารทางทะเบียน และงบการเงิน ผานระบบบริการ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหนวยงานภาครัฐ (Digital Service) และขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมดังกลาว ไมมี

ผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบคุคลท่ีไดดำเนินการเสร็จสิ้นไปแลวกอนการถอนความยินยอม 

ลงชื่อ……………………………….………………………….……. 

(…..…………......................................……………...) 



เงื่อนไข (หนานี้ไมตองนําสง) 

คุณสมบัติของเว็บเซิรฟเวอรที่รองรับ 

 

  PHP Version 5.6, 7.3, 7.4, 8.1  

 

  

 

 

 

บริการ 

พ้ืนท่ีเว็บไซตเริ่มตนขนาด 500 MB (สามารถขอเพ่ิมเติมได)  

ฐานขอมูล MySQL จํานวน 2 ฐานขอมูล (สามารถขอเพ่ิมเติมได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต สําหรับผูดูแลเว็บไซต 

1. การสํารองขอมูล 

 1.1 ควรสํารองขอมูลท้ังหมดของเว็บเพจ และฐานขอมูล ทุก ๆ เดือน 

 1.2. หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบอยควรสํารองขอมูลทุก ๆ สัปดาห 

2. การตั้งรหัสผานท่ีปลอดภัย มีดังนี้ 

 2.1 ควรใชรหัสความยาวอยางนอย 12 - 14 ตัวอักษร การตั้งรหัสท่ีจํานวนตัวอักษรเยอะ จะไมชวย

จากการโดน Phishing หรือ การโดน Key Logger แตการตั้งความยาวตัวอักษรท่ีนอยเกินไป อาจโดน Brute 

Force ได จึงแนะนําวาอยางนอยควรใชรหัสผานท่ียาว 12 ตัวอักษรข้ึนไป โดยเฉพาะสําหรับปองกันขอมูล

ดานการเงิน คละ ตัวเลข สัญลักษณ ตัวอักษรพิมพใหญ ตัวอักษรพิมพเล็ก เพ่ือเปนการสรางรหัสท่ียากตอการ

เดาสุม 

 2.2 ไมควรใชคําศัพทในพจนานุกรม (Dictionary) ไมวาจะเปนคําศัพทแบบเดี่ยว เชน building หรือ

นําหลาย ๆ คํามารวมกัน เชน NiceGreenBuilding เนื่องจากแฮกเกอรสามารถใชโปรแกรมการเดารหัสผาน

โดยเปรียบเทียบจากฐานขอมูลคําศัพท 

 2.3 อยาแทนตัวอักษรหรืออักขระบางตัวดวยตัวเลขท่ีดูคลายกัน เชน ต้ังรหัสผานวา H0use โดยใช

เลข 0 (เลขศูนย) แทน o (อักษรโอ) คนท่ัวไปก็สามารถคาดเดาไดถึงแมจะผสมกัน หรือ BigHouse$123 มี 

12 ตัวอักษร ไดแก ตัวอักษรตัวพิมพใหญ ตัวอักษรตัวพิมพเล็ก สัญลักษณและตัวเลข ซ่ึงมันเปนคําจาก

พจนานุกรม มีสัญลักษณตัวเดียวและตัวเลขเรียงท้ังหมดอยูทาย รหัสผานลักษณะนี้ก็คาดเดาไดงายเชนกัน 

 2.4 ไมใชขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ นามสกุล หรือขอมูลอ่ืน เชน ชื่อหนวยงาน ชื่อรุน ใชตั้งเปนรหัสผาน 

 2.5 หามตั้งรหัสผานท่ีงายตอการคาดเดา เชน password, 123456, 12345678, admin, 

admin123, root เปนตน 

 2.6 ควรเปลี่ยนรหัสผานอยางนอยทุก ๆ 3 เดือน และรหัสผานใหมตองมีความแตกตางจาก 

รหัสผานกอนหนา 

 2.7 ควรตั้งรหัสผานท่ีประกอบดวยอักขระจาก 4 ประเภทตอไปนี้ 

 
 

 

 



3. การใช CMS (Content management system) 

 3.1. ตอง Update CMS ทันทีท่ีมีการเปดให Update จากผูพัฒนา 

 3.2. ควรตรวจสอบชองโหวของไลบรารี่ หรือซอฟตแวรท่ีใชในการบริหารจัดการเว็บไซตจาก 

ผูพัฒนา หรือจากแหลงขอมูลทางดาน Security ท่ีนาเชื่อถืออยูเสมอ และควรดําเนินการแกไข 

ชองโหวตามขอแนะนําในทันที 

 3.3. ไมใช CMS ท่ีหยุดการพัฒนา หรือไมมีการสนับสนุนจากผูพัฒนา 

4. การกรอกขอมูลตางๆ ในเว็บเพจ ตองใหมีการทดสอบผูใชบริการวาเปนมนุษย ไมใชโปรแกรม 

อัตโนมัติ เชน ใช CAPTCHA 

5. ตองตรวจสอบประเภทของ File กอนท่ีจะอนุญาติให Upload ข้ึนไปยัง Server 

6. แจงลบ โดเมน ท่ีไมไดใชงานแลว 

7. ในกรณีเรงดวน (เว็บไซตถูกโจมตี) ใหติดตอกลุมงานอินเทอรเน็ต บก.สสท. โทร 02-205-2628,  

E-mail : info@police.go.th 
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