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คู่มือการใช้งานเว็บท่าคมนาคม ส าหรับประชาชน 

 
เมนู หน้าหลัก 

 ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บท่าคมนาคม โดยเปิดเว็บบราวเซอร์ (Web browser) เช่น Internet Explorer, 
Google Chrome หรือ Firefox   

   

ภาพประกอบที่ 1 : แสดง Web browser icon 
 

แล้วพิมพ์ URL : www.mot.go.th เพ่ือเข้าสู่หน้าหลัก (Home page) ของเว็บท่าคมนาคม ดังภาพ 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 : แสดง การกรอก URL ของเว็บท่าคมนาคม 
 

 

กรอก URL ช่ือ www.mot.go.th 

http://www.mot.go.th/
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ภาพประกอบที่ 3 : หน้าหลักเว็บท่าคมนาคม 
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หน้าหลักของเว็บท่าคมนาคมจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายส่วน ประกอบด้วยภาพประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารผู้บริหาร คมนาคมทันเหตุการณ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรับสมัครงาน ร้องเรียนการทุจริต ลิงค์คมนาคม แบนเนอร์ลิงค์ต่างๆ แผนที่คมนาคม
ออนไลน์ ฯลฯ โดยจะอธิบายการท างานจากส่วนบนของเว็บไซต์ (Page Header) ไปยังส่วนล่างของเว็บไซต์ 
(Page Footer) ดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนบนของเว็บไซต์ (Page Header) ดังภาพ มีรายละเอียดการใช้งานแบ่งได้ดังนี้ 

 

ภาพประกอบที่ 4 : ส่วนบนของเว็บไซต์ (Page Header) 

1.1 การเปลี่ยนภาษา : ผู้ใช้งานสามารถเลือกภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ได้โดยกดเลือกที่รูป
ธงชาติ ดังภาพ 

 

ภาพประกอบที่ 5 : การเปลี่ยนภาษา 

 

ภาพประกอบที่ 6 : ผลการเปลี่ยนภาษา 
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1.2 การค้นหาข้อมูล : ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลบนเว็บท่าคมนาคมได้โดยพิมพ์ค าที่ต้องการ
ค้นหาในช่องค้นหา แล้วกดปุ่ม enter  

 

ภาพประกอบที่ 7 : การค้นหาข้อมูล 

 

ภาพประกอบที่ 8 : ผลการค้นหาข้อมูล 

1.3 การปรับขนาดของตัวอักษร : ผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดของตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
หรือ เล็กลงได้ โดยกดเลือกที่แถวตัวอักษรดังรูป 

 

ภาพประกอบที่ 9 : การปรับขนาดตัวอักษร 
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ภาพประกอบที่ 10 : ผลการปรับขนาดตัวอักษร 

1.4 การปรับสีพ้ืนหลัง (Background color) ของเว็บท่าคมนาคม เพ่ือรองรับผู้มีปัญหาทาง
สายตา ตาบอดสี : ผู้ใช้งานสามารถปรับพื้นสีหลังของเว็บท่าคมนาคมได้ โดยกดเลือกสีที่ต้องการ ได้แก่ สีด า สี
เหลือง และสีขาว ดังภาพ 

 

ภาพประกอบที่ 11 : การปรับสีพื้นหลัง 

 

ภาพประกอบที่ 12 : ผลการปรับสีฟ้ืนหลังให้เป็นสีเหลือง 

1.5 การเข้าสู่ระบบ : แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของ คค. และส าหรับสมาชิก
เว็บไซต์ ในการใช้งานบริการประชาชนนั้น มีบางบริการที่ทางผู้ใช้งานจ าเป็นต้องสมัครสมาชิก แล้วท าการเข้า
สู่ระบบก่อน จึงจะสามารถใช้งานบริการส่วนนั้นได้ เช่น บริการคลินิกกองการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น การเข้าสู่
ระบบสามารถท าได้โดยคลิกค าว่า “เข้าสู่ระบบ” ดังภาพ 

 

ภาพประกอบที่ 13 : การเข้าสู่ระบบ 
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จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบเพ่ือให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผู้ใช้งานดังรูปด้านล่าง  

 

ภาพประกอบที่ 14 : หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

จากภาพข้างต้น ส าหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์แล้วต้องการเข้าสู่ระบบ ให้คลิก “เข้าสู่
ระบบ ส าหรับสมาชิกเว็บไซต์” หากผู้ใช้งานยังไม่เคยลงทะเบียน จะต้องท าการลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถ
ใช้บริการได้ โดยให้กดเลือกที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก” จากนั้นระบบจะแสดงผลดังรูปประกอบด้านล่าง ผู้ใช้งาน
จะต้องกรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล์ รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน และกดปุ่ม “ตกลง” จึงจะเสร็จสิ้นการลงทะเบียน 

 

ภาพประกอบที่ 15 : หน้าจอการสร้างบัญชีลงทะเบียนใหม่ 
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2. แถบเมนูหลัก : เมนูหลักของเว็บท่าคมนาคมจะประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ ได้แก่ หน้าหลัก 
บริการประชาชน เกี่ยวกับกระทรวง สถิติคมนาคม ศูนย์รวมข่าวคมนาคม ลิงค์หน่วยงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ 
และติดต่อเรา  

 
ภาพประกอบที่ 16 : แสดงเมนูใช้งานหลักของเว็บท่าคมนาคม 

3. แบนเนอร์ลิงค์ระบบงานส าคัญของ คค. : ในส่วนนี้จะรวบรวมลิงค์ข้อมูลส าคัญของ คค.           
ที่ต้องการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบและเข้าถึงได้ง่าย ผู้ใช้งานสามารถคลิกแบนเนอร์ที่สนใจ จากนั้น
ระบบจะเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บเพจหรือไฟล์เอกสารเพ่ือแสดงข้อมูล เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของคมนาคม คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นต้น 

 

ภาพประกอบที่ 17 : ภาพแสดงแบนเนอร์ลิงค์เว็บเพจต่าง ๆ 

4. ลิงค์คมนาคม : ในส่วนนี้จะรวบรวมลิงค์เว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคมนาคม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์  
ห้องสมุดคมนาคมออนไลน์ ข้อมูลต้นทุนผลผลิต เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้โดยคลิกที่
ชื่อหัวข้อนั้น ๆ 
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ภาพประกอบที่ 18 : แสดงลิงคค์มนาคม 

5. ร้องเรียนการทุจริต : หากต้องการแจ้งค าร้องเรียนการทุจริต ให้คลิกข้อความ “ร้องเรียนการ
ทุจริต” ระบบจะแสดงหน้าเว็บเพจส าหรับรับเรื่องร้องเรียนทุจริต ให้กรอกรายละเอียดลงบนแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือส่งค าร้องมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม หาก
ต้องการล้างข้อความทัง้หมดที่กรอกไว้ในฟอร์มให้กดปุ่ม “ยกเลิก”  

 

เมื่อคลิกท่ีแบนเนอร์ลิงค์ข้างต้น จะแสดงหน้าเว็บเพจส าหรับกรอกข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังภาพ 

 

ภาพประกอบที่ 19 : หน้าจอรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
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6. แบบสอบถามความพึงพอใจ : ประชาชนทั่วไปสามารถคลิกแบนเนอร์เพ่ือเข้าไปตอบแบบส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม โดยผลส ารวจที่ได้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง
การให้บริการผ่านเว็บท่าคมนาคมต่อไป 

 

ภาพประกอบที่ 20 : แบนเนอร์แบบส ารวจความพึงพอใจ 

7. แบนเนอร์สไลด์ด้านล่างของหน้าหลักเว็บ : ในส่วนนี้จะเป็นการรวบรวมลิงค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงคมนาคม ผู้ใช้งานสามารถคลิกแบนเนอร์ที่ต้องการจากภาพที่ปรากฏ และสามารถเลื่อนดูแบน
เนอร์อ่ืน ๆ โดยกดปุ่ม  เพ่ือแสดงผลแบนเนอร์อันถัดไป หรือปุ่ม    เพ่ือแสดงแบนเนอร์อันก่อนหน้า หรือ
กดปุ่ม  เพ่ือเลื่อนดูแบนเนอร์ทีละหน้าจอ 

 

ภาพประกอบที่ 21 : หน้าจอแบนเนอร์สไลด์ด้านล่างของหน้าหลักเว็บ 

8. ส่วนล่างของเว็บไซต์ (Page footer) : ในส่วนล่างของเว็บไซต์จะเป็นการรวมเอาลิงค์ต่าง ๆ บน
แถบเมนูหลัก และ ส่วนเนื้อหาอ่ืน ๆ  รวมไปถึง ที่อยู่ อีเมล และเบอร์ติดต่อของกระทรวงคมนาคมมาแสดงไว้
ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงข้อมูลในส่วนไหนก็ให้กดเลือก เมนู
ลิงคท์ีต่้องการ 

 

ภาพประกอบที่ 22 : หน้าจอส่วนล่างของเว็บไซต์ (Page footer) 
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เมนู บริการประชาชน 
 ในส่วนของเมนูบริการประชาชนจะเป็นการรวบรวมบริการทางด้านคมนามคมต่าง ๆ ทั้งส่วนของบริการ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดหมวดหมู่
การให้บริการไว้ เมื่อผู้ใช้งานกดที่ชื่องานบริการ ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ให้บริการ ทั้งนี้
ภายใต้เมนู บริการประชาชน จะประกอบด้วยเมนูย่อย ได้แก่ บริการประชาชน เอกสารเผยแพร่ ประกาศ และ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารคมนาคม เพ่ือเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมให้ประชาชนรับรู้ 

 
ภาพประกอบที่ 23 : แสดงเมนูย่อยภายใต้เมนู บริการประชาชน 

 

 
ภาพประกอบที่ 24 : แสดงหน้าเว็บเพจ บริการประชาชน 

 



 
คู่มือการใช้งานเว็บท่าคมนาคม ส าหรับประชาชน 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
11 

 

 

 
ภาพประกอบที่ 25 : แสดงหน้าเว็บเพจ เอกสารเผยแพร่ 



 
คู่มือการใช้งานเว็บท่าคมนาคม ส าหรับประชาชน 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
12 

 

 

 
ภาพประกอบที่ 26 : แสดงหน้าเว็บเพจ ประกาศ 

 

 
ภาพประกอบที่ 27 : แสดงหน้าเว็บเพจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 



 
คู่มือการใช้งานเว็บท่าคมนาคม ส าหรับประชาชน 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
13 

 

เมนู เกี่ยวกับกระทรวง 
ส าหรับในเมนูนี้จะแสดงข้อมูลประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อ านาจหน้าที่ และข้อมูล

โครงสร้างผู้บริหาร ของกระทรวงคมนาคม ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมถึงข้อมูลผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง โดยภายใต้เมนูเกี่ยวกับกระทรวง ประกอบด้วยเมนูย่อย เกี่ยวกับกระทรวง 
ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัด และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ดังภาพ 

ภาพประกอบที่ 28 : แสดงเมนูย่อยภายใต้เมนู เกี่ยวกับกระทรวง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 29 : แสดงหน้าเว็บเพจ เกี่ยวกับกระทรวง 



 
คู่มือการใช้งานเว็บท่าคมนาคม ส าหรับประชาชน 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
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ภาพประกอบที่ 30 : แสดงหน้าเว็บเพจ ส านักงานรัฐมนตรี 
 

 
ภาพประกอบที่ 31 : แสดงหน้าเว็บเพจ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 



 
คู่มือการใช้งานเว็บท่าคมนาคม ส าหรับประชาชน 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
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ภาพประกอบที่ 32 : แสดงหน้าเว็บเพจ ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
 
เมนู สถิติคมนาคม 

เป็นแหล่งรวมข้อมูลทางด้านสถิติคมนามคมต่าง ๆ สถิติข้อมูลทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางถนน 
ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ สถิติการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร สถิติเชิงพ้ืนที่ เป็นต้น 
 

 

ภาพประกอบที่ 33 : แสดงหน้าเว็บเพจ สถิติคมนาคม 

 



 
คู่มือการใช้งานเว็บท่าคมนาคม ส าหรับประชาชน 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
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เมนู ศูนย์รวมข่าวคมนาคม 
เมนูนี้จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้แก่ ข่าวสารผู้บริหาร ข่าวคมนาคม ข่าวสั้นทันเหตุการณ์ ชี้แจง

ข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/กิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
รับสมัครงาน ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ลิงค์ข่าว วิเคราะห์ประเด็นข่าว 

 

ภาพประกอบที่ 34 : แสดงหน้าเว็บเพจ ศูนย์รวมข่าวคมนาคม 



 
คู่มือการใช้งานเว็บท่าคมนาคม ส าหรับประชาชน 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
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เมนู ลิงค์หน่วยงาน 
เป็นการรวบรวมลิงค์ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงคมนาคม       

มาแสดงผลไว้ในหน้านี้ เมื่อผู้ใช้งานคลิกท่ีชื่อหน่วยงาน ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ 
 

 

ภาพประกอบที่ 35 : แสดงหน้าเว็บเพจ ลิงค์หน่วยงาน 



 
คู่มือการใช้งานเว็บท่าคมนาคม ส าหรับประชาชน 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
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เมนู สหกรณ์ออมทรัพย์ 
เป็นการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจบริการข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม เพ่ือให้สมาชิก

สามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ 

 

ภาพประกอบที่ 36 : แสดงหน้าเว็บเพจ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม 

เมนู ติดต่อเรา 
เป็นเมนูเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจให้บริการข้อมูลส าหรับติดต่อส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ 

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ตั้งของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยภายใต้เมนูหลักประกอบด้วยเมนูย่อย ติดต่อเรา ค าถามที่พบบ่อย และถาม-ตอบ 
ดังภาพ 

 

 

ภาพประกอบที่ 37 : แสดงภาพเมนูย่อยภายใต้เมนู ติดต่อเรา 



 
คู่มือการใช้งานเว็บท่าคมนาคม ส าหรับประชาชน 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
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ภาพประกอบที่ 38 : แสดงหน้าเว็บเพจ ติดต่อเรา 



 
คู่มือการใช้งานเว็บท่าคมนาคม ส าหรับประชาชน 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
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ภาพประกอบที่ 39 : แสดงหน้าเว็บเพจ ค าถามที่พบบ่อย 



 
คู่มือการใช้งานเว็บท่าคมนาคม ส าหรับประชาชน 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
21 

 

 

ภาพประกอบที่ 40 : แสดงหน้าเว็บเพจ ถาม-ตอบ 


