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คู่มือการใชง้านระบบแจ้งรับเรื่องร้องเรียน  
(ส าหรับ บุคคลทั่วไป) 

ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏบิตักิารและ 
ระบบฐานข้อมูลร้องทกุขพ์ทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค 

 
 
 
  



 

  

 1 
คู่มือการใชง้าน ระบบแจ้งรับเรื่องร้องเรียน (บุคคลทั่วไป)  
 

 
  !  ข้อควรรู้  ในการใช้งานระบบขั้นพื้นฐาน  

 รูปแบบการจัดการข้อมูล 

 การ เพิ่ม ข้อมูล 
1. กดปุ่ม   ท่ีมุมขวาบนของตารางจัดการข้อมูลท่ีต้องการ ระบจะแสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูล 
2. ท าการป้อนข้อมูลลงแบบฟอร์มท่ีปรากฏ และกดปุ่มบันทึก 

 การ ลบ ข้อมูล 
1. เลือก  ท้ายรายการข้อมูลท่ีต้องการและกดปุ่ม 
2. ท าการยืนยันการลบ โดยกดปุ่ม ตกลง (หากไม่ต้องการลบ กดปุ่ม ยกเลิก) 

 การ แก้ไข ข้อมูล 
1. เลือก ข้อมูลท่ีมีขีดเส้นใต้ ท่ีต้องการแก้ไข 
2. ระบบจะดึงแบบฟอร์มดังกล่าว ท าการแก้ไขและกดปุ่มบันทึก 

 รูปแบบชอ่งของฟอร์มกรอกข้อมูล 

1.  (สีเทาอ่อน) ฟอร์มกรอกข้อมูลปกติ  

2.  (สีเทาเข้ม) ฟอร์มกรอกข้อมูลท่ีดึงจากข้อมูลจากส่วนอื่น ไม่สามารถแก้ไขได้ 

3. ฟอร์มกรอกข้อมูลท่ีมีปริมาณมากๆ สามารถขยายฟอร์มได้ตามท่ีต้องการ 

4. ฟอร์มเลือกข้อมูล ท่ีมีการจัดเก็บอยู่ในข้อมูลพื้นฐาน (ปริมาณน้อย) 

5. ฟอร์มส าหรับเลือกข้อมูล ท่ีมีการจัดเก็บอยู่ในข้อมูลพื้นฐาน (ปริมาณมาก) 

 กดปุ่ม          และกดปุ่ม   ท้ายรายการข้อมูลท่ีต้องการ 

6.  (สีชมพู หรือ แดงอ่อน) ฟอร์มท่ีจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 รูปแบบปุ่มอื่นๆ 

1. ปุ่มส าหรับ กลับสู่หน้าก่อนหน้า         

2. ปุ่มส าหรับ ดูหน้าถัดไป หากมีรายการข้อมูลมากกว่า 10 รายการ 

  



 

  

 2 
คู่มือการใชง้าน ระบบแจ้งรับเรื่องร้องเรียน (บุคคลทั่วไป)  
 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก  

1. ท าการเข้าสู่ระบบตาม URL: http://app-transport.dit.go.th/frontend 
2. เลือกเมนู สมัครสมาชิก > แจ้งรับเรื่องร้องเรียน 

ภาพแสดง ต าแหน่งเมนูสมัครสมาชิก แจ้งรับเรื่องร้องเรียน 
 

3. แบบจะแสดงแบบฟอร์ม ลงทะเบียนผู้ร้องเรียน 

ภาพแสดง ตัวอย่างแบบฟอร์ม ลงทะเบียนผู้ร้องเรียน เมนูสมัครสมาชิก แจง้รับเรื่องร้องเรียน 
 

4. ท าการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม และกดปุ่ม 
  



 

  

 3 
คู่มือการใชง้าน ระบบแจ้งรับเรื่องร้องเรียน (บุคคลทั่วไป)  
 

ขั้นตอนการแจ้งเ ร่ืองร้องเ รียน (ผ่านหน้าเ ว็บไซต์)  

1. ท าการเข้าสู่ระบบตาม URL: http://app-transport.dit.go.th/frontend 
2. กรอกข้อมูล ช่ือผู้ใช้งานระบบ (Username)  
3. กรอกข้อมูล รหัสผ่าน (Password) 
4. เลือกประเภทสมาชิกเป็น ผู้ร้องเรียน และคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 
ภาพแสดง ต าแหน่ง เมนูเข้าสู่ระบบ 

 

5. เมื่อท าการ login ส าเร็จ เลือกเมนูหลัก ร้องเรียน และเลือกเมนูย่อย เรื่องร้องเรียน 

 
ภาพแสดง ต าแหน่งเมนูหลัก ร้องเรียน และ เมนูย่อย เรื่องร้องเรียน 

 

  



 

  

 4 
คู่มือการใชง้าน ระบบแจ้งรับเรื่องร้องเรียน (บุคคลทั่วไป)  
 

6. กดปุ่ม  เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียน ระบบจะแสดงแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ดังภาพ  

 
ภาพแสดง ตัวอย่างแบบฟอร์ม รับเรื่องร้องเรียน 

 

7. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มท่ีปรากฏให้ครบถ้วน และกดปุ่ม 
8. เมื่อบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดง รายการท่ีแจ้งเรื่องร้องเรียน ในหน้าจัดการข้อมูล 

 
ภาพแสดง รายการที่แจ้งเรื่องเรียน 

 



 

  

 5 
คู่มือการใชง้าน ระบบแจ้งรับเรื่องร้องเรียน (บุคคลทั่วไป)  
 

หมายเหตุ*  

ข้อมูลทุกรายการจะมีแถบสี แสดงสถานะของข้อมูล โดยจะแบ่งออกเป็นท้ังหมด 6 สถานะ ดังนี ้

  (สีเหลือง) สถานะ ยังไม่เข้าระบบ 
หมายถึง สถานะของข้อมูลท่ีด าเนินการเพิ่มเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบ แต่เจ้าหน้าท่ียังไม่รับเรื่อง 

  (สีชมพู)  สถานะ เข้าระบบแล้ว 
หมายถึง สถานะท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการรับเรื่องท่ีแจ้งเข้าสู่ระบบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป 

  (สีฟ้า)  สถานะ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
หมายถึง สถานะท่ีเจ้าหน้าท่ีก าลังด าเนินการตรวจสอบ 

  (สีเขียว) สถานะ ด าเนินการเสร็จแล้ว  
หมายถึง สถานะท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  (สีฟ้า) สถานะ ให้ค าปรึกษา  
หมายถึง สถานะท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ร้องเรียน 

  (สีเทา) สถานะ ไม่รับเร่ืองร้องเรียน  
หมายถึง สถานะท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการไม่รับเรื่องร้องเรียน 

 
ขั้นตอนการแก้ไข และการลบข้อมูลเ ร่ืองร้องเ รียน  

สามารถดูวิธี การแก้ไข และการลบข้อมูลได้ท่ี รูปแบบการจัดการข้อมูล (Ref. หน้า 1 ข้อควรรู้ ในการใช้งานฯ) 

 

ภาพแสดง ต าแหน่ง การแก้ไข และการลบข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
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