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ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที่ 4 (TIS 4)

วันที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
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สารบัญ (Content Structure)

วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

แนะน าระบบเว็ปไซต์ คิดค้า.com

ที่มาและความส าคัญโครงการ

Detail

คู่มือการใช้งานหน้าแดชบอรด์

แนะน าภาพรวมเว็บไซต์ คิด
ค้า.com เพ่ือสนับสนุนการท างาน
ของเจ้าหน้าที่

ท าความรู้จักเว็บไซต์ คิดค้า.com 
ที่พัฒนาภายในโครงการ TIS64

วิธีการใข้งานฟังก์ชันในเว็บไซต์ 
คิดค้า.com เบื้องต้น

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com

Section
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ที่มาและความส าคัญ
ของโครงการ
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สนค. ได้ริเริ่มด าเนินการโครงการ TIS มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึก
ด้านเศรษฐกิจการค้าแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการ
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สนค. ได้ริเริ่มด าเนินการโครงการ TIS มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึก
ด้านเศรษฐกิจการค้าแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการ
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ประโยชน์ที่ของการอบรมส าหรับกลุ่มผู้ใช้งาน

ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าถึงแดชบอร์ด บทวิเคราะห์ ข่าวสาร และประเด็นส าคญัอื่นๆ 
ภายในเว็บไซต์ คิดค้า.com ได้
เพ่ือน ำข้อมูลและประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ในเว็บไซต์ไปใช้ในกำรท ำงำนจริง

ผู้เข้าอบรมสามารถน าข้อมูลในเว็บไซต์ คิดค้า.com เพื่อพัฒนาการค้าและการตลาดของตนเอง 
และตลำดภำยในประเทศให้เกิดประสิทธิภำพและมีควำมเป็นธรรม

ผู้เข้าอบรมสามารถน าข้อมูลในเว็บไซต์ คิดค้า.com ไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อยอดได้
ใช้ในกำรวิเครำะห์และก ำหนดกลุ่มสินค้ำและธุรกิจบริกำรท่ีส ำคัญ

ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ได้
เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรใช้งำนเว็บไซต์
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แนะน าหน้าเว็บไซต์ คิดค้า.com
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www.คิดค้า.com 
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แนะน าเว็บไซต์คิดค้า.com

ประเภท
ผู้ใช้งาน

เว็บไซต.์com

ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่
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แนะน าเว็บไซต์คิดค้า.com

ประเภท
ผู้ใช้งาน

เว็บไซต.์com

ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่
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ผู้ใช้งานทั่วไป - ภาพรวม เว็บไซต์ คิดค้า.com

11

www. คิดค้า.com พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขอ้มลูของกลุม่ผูใ้ช้งานอยา่งทัว่ถึงด้วย 4 feature ส าคัญ….

Highlight Policy
นโยบายเด่นพาณิชย์

บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เพ่ือนคู่คิดส าหรับผู้ประกอบการ 
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ เข้าใจความเส่ียง ท าให้ข้ันตอนการค้าและ
การท าธุรกิจเป็นเร่ืองเข้าใจง่าย ก้าวทันเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่

Market Indicator
ราคาสินค้าและตัวชี้วดั

เศรษฐกิจ
Analytic Dashboard

Trade Insight
บทวิเคราะห์

www.คิดค้า.com

“ชี้เป้าการค้า คว้าโอกาสธุรกิจ”

ผู้ประกอบการ

ตามหาแรงบันดาลใจ 
ให้ข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ เป็น
พื้นท่ีสื่อเพื่อเผยแพร่

ผลงาน

นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีรัฐ

ก้าวทันเหตุการณ์การค้า
รู้ราคาที่เป็นธรรม

เท่าทันนโยบายภาครัฐ

ประชาชน

ชี้ช่องโอกาสทางการค้า
พัฒนาศักยภาพการท าธุรกิจ 
พิชิตเป้าหมายทางการเงนิ

ติดตามผลด าเนินนโยบาย 
ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ
วิเคราะห์สถานการณ์เชิง

ลึก
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ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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ผู้ใช้งานทั่วไป - หน้าหลัก (Home Page)

หน้าหลัก (Home Page) จะประกอบด้วย 4 ส่วน
ส ำคัญดังนี้ ตำมล ำดับ

1. รำคำและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ (Market Indicator)

2. Analytic Dashboard

3. บทวิเครำะห์ (Trade Insight)

4. นโยบำยเด่นพำณิชย์ (Highlight Policy)



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com

ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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ผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

เว็บไซต์จะพำท่ำนมำในหน้ำตำมภำพดังกล่ำว

โดยท่านสามารถเลอืก Filter ประเภทของข้อมูลที่ท่าน
ต้องการให้เว็บไซต์แสดงไดด้งันี้

เลือกหมวดหมู่

เลือกประเภทผู้ใช้งำน 

เลือกพื้นท่ี

เลือกมิติข้อมูล
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ผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

เว็บไซต์จะพำท่ำนมำในหน้ำตำมภำพดังกล่ำว

หน้าข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จะประกอบด้วย 5 ส่วน
ส ำคัญดังนี้ ตำมล ำดับ

1. หน้ำแดชบอร์ด (Analytic Dashboard)

2. บทวิเครำะห์ (Trade Insight)

3. ข่ำวสำร (News)

4. วิดิโอ (Video)

5. ไทม์ไลน์ (Timeline)

โดยท้ัง 5 ส่วนส ำคัญดังกล่ำว จะแสดงตำมหมวดหมู่ที่
ท่ำนเลือก Filter ในหน้ำก่อนหน้ำ
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ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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ผู้ใช้งานทั่วไป – บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

หน้าบทวิเคราะห์ (Trade Insight) จะประกอบด้วย
บทวิเครำะห์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 7 หมวดหมู่ส ำคัญดังนี้ ตำมล ำดับ

ภำพรวมประเทศไทย

ภำพรวมต่ำงประเทศ

เศรษฐกิจจังหวัด

เกษตร

บริกำร

อำหำร

อุตสำหกรรม

โดยหน้ำจอจะแสดงผลตำมหมวดหมู่บทวิเครำะห์ท่ี
ท่ำนเลือก

เว็บไซต์จะพำท่ำนมำในหน้ำตำมภำพดังกล่ำว
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ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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ผู้ใช้งานทั่วไป – ติดต่อเรา

ประชำชน ผู้บริโภคสำมำรถติดต่อทีมงำนของ 
เว็บไซต์ คิดค้ำ.com เพื่อสอบถามข้อมูลหรือข้อ
สงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์ คิดค้า .com ได้โดยตรง 
โดยกรอกข้อมูลดังต่อไปน้ี

ชื่อ – นำมสกุล

เบอร์โทรศัพท์ - อีเมล

หัวข้อที่ต้องกำรติดต่อ

ข้อควำมอธิบำย

ติดต่อเรา
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แนะน าเว็บไซต์คิดค้า.com

ประเภท
ผู้ใช้งาน

เว็บไซต.์com

ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่
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เจ้าหน้าที่ - ฟังก์ชันเพ่ิมเติมในหน้าแดชบอร์ดเจ้าหน้าที่

หน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่ (Officer Dashboard)

“Dashboard เจ้าหน้าที่ (ฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ใช้
ภายใน)

Dashboard ข้อมูลการค้าเพ่ิมเติมส าหรับเจ้าหน้าที่
กระทรวงพาณิชย์ โดยสามารถ Download ข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์ได ้(ยกเว้นข้อมูลรายบริษัท)”

ฟงัก์ชันหลักเพ่ิมเติมที่ใช้ภายใน

Firm Level Analysis 
ติดตามภาพรวมผู้ประกอบการ
ด้านการเกษตรท่ัวประเทศ

Price Prediction
โมเดลน าร่องเพ่ือคาดการณ์
ราคาท่ีเกษตรกรได้รับใน
ระยะ 3 เดือนข้างหน้า

Internal Information
เช่น ข้อมูลจากบอร์ดสินค้า
เกษตร ข้อมูลเปา้หมายการ
ด าเนินการต่างๆ

Firm Level Analysis
วิเคราะห์ความสามารถใน
การส่งออกของธุรกิจและ
ผู้ประกอบการแต่ละจังหวัด

MOC Budget
ติดตามผลการด าเนินของ
ท่ีเก่ียวข้องกับจังหวัด
เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของพาณิชย์

Thai Export Targets
คาดการณ์มูลค่าเปา้หมาย
การส่งออกของไทย

TDI In-Depth
ข้อมูล TDI Stock ที่เช่ือม
ระหว่างมิติ Sector และ
ประเทศ

Firm Level Analysis
ติดตามภาพรวม
ผู้ประกอบการท่ีท าการ
ส่งออกท่ัวประเทศ
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เจ้าหน้าที่ – ภาพรวมหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่

โดยสำมำรถเลือกหมวดหมู่หลักของแดชบอร์ดเพื่อเลอืกหมวดหมู่ที่ต้องกำรใช้งำน

หน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่ จะประกอบด้วย 7 
หมวดหมู่ ส่วนส ำคัญดังนี้ ตำมล ำดับ

เกษตร

เศรษฐกิจจังหวัด

ธุรกิจบริกำร

ภำพรวมต่ำงประเทศ

อำหำร

อุตสำหกรรม

อ่ืนๆ
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ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)

ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง (Standard Filter)

ระบบมีฟังก์ชันคัดกรองข้อมูลตำมมิติต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถ
วิเครำะห์ข้อมูลได้จำกหลำกหลำยมุมมอง เช่น ดูข้อมูลตำมช่วงเวลำ 
ตำมภูมิภำค รำยประเภทธุรกิจ เลือกสินค้ำ รูปแบบกำรขนส่ง ฯลฯ 
โดยฟังก์ชันคัดกรองข้อมูลเหล่ำนี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบปุ่มตัวเลอืก
และที่หัวตำรำงซึ่งมีค ำชี้แจงให้ผู้ใช้งำนเลือกตัวเลือกที่อยู่ ภำยใต้มิติ
นั้นๆ โดยในระบบวิเครำะห์แต่ละหนำ้จะมีตัวเลือกส ำหรับคัดกรอง
ข้อมูลที่แตกต่ำงกันไปโดยตัวคัดกรองจะมีกำรใช้งำนดังนี้

1. ผู้ใช้งำนสำมำรถคัดกรองข้อมูลตำมมิติต่ำง ๆ โดยกดเลือก
ตัวเลือกที่ต้องกำร 
2. เมื่อกดเลือกแล้วจะมีแถบสีขึ้นที่ตัวคัดกรองที่เลือกไว้หรือค่ำที่

แสดงผลในกล่องเปลี่ยนไปเป็นค่ำที่ได้เลือกไว้
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)

ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง (Show as a table)

กดคลิกขวำ ในภำพข้อมูลท่ีสำมำรถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปแบบตำรำงได้ จะมีกำรแสดงค ำว่ำ “Show as a table” ขึ้นมำให้กด เพื่อ

แสดงข้อมูลในรูปแบบตำรำง รวมถึงขยำยรูปแบบกำรแสดงผล (Focus Mode) อีกด้วย ซึ่งในหน้ำแดชบอร์ดรำคำ (General Price) นั้น

หน้ำแดชบอร์ดส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบตำรำงอยู่แล้ว 
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)

ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การเพิ่มสปอตไลท์ (Spotlight)

สำมำรถกดหน้ำแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค ำว่ำ Spotlight
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ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การเรียงล าดับข้อมูล (Sort)

สำมำรถกดลูกศร       หรือ       เพ่ือเรียงล ำดับจำกค่ำมำกไปค่ำน้อย และเรียงล ำดับจำกค่ำน้อยไปค่ำมำก หรือในกรณีท่ีเป็นตัวอักษร

ภำษำอังกฤษ ก็สำมำรถกดลูกศรเพื่อเรียงล ำดับตำมตัวอักษรได้

Sort ascending

เรียงล ำดับจำกน้อยไปมำก
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ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การขยายรูปแบบการแสดงผล (Focus Mode)

ท่ำนสำมำรถกด        (Focus Mode) เพ่ือขยำยกำรแสดงผลของหน้ำจอ ให้อยู่ในอยู่ในรูปแบบเต็มจอได้  
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ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การส่งออกข้อมูล (Export data)

สำมำรถกดหน้ำแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค ำว่ำ Export Data
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ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

ในบำง Visual ของระบบวิเครำะห์นั้นสำมำรถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสำมำรถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงกำรใช้งำนต่ำงๆ ดังนี้

1. กดเพื่อเปลี่ยนขึ้นไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีสูงกว่ำ

Drill Up
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

2.               กดเพื่อเปลี่ยนโหมดกำรเลือกข้อมูลให้เปลี่ยนลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีต่ ำกว่ำ โดยผู้ใช้สำมำรถกดดูข้อมูลระดับที่ต่ ำกว่ำ 

โดยกดที่ส่วนต่ำงๆ ของแผนภูมิ

Drill down

ในบำง Visual ของระบบวิเครำะห์นั้นสำมำรถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสำมำรถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงกำรใช้งำนต่ำงๆ ดังนี้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

3.          กดเพื่อเปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ

Drill down

ในบำง Visual ของระบบวิเครำะห์นั้นสำมำรถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสำมำรถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงกำรใช้งำนต่ำงๆ ดังนี้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

4.          เปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ ซึ่งแตกต่ำงจำกค ำสั่งก่อนหน้ำตรงท่ี เมื่อเปลี่ยนกำรแสดงผลแล้ว 

ข้ำงหน้ำของชื่อข้อมูลจะแสดงกลุ่มของข้อมูลนั้นด้วย

Drill down

ในบำง Visual ของระบบวิเครำะห์นั้นสำมำรถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสำมำรถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงกำรใช้งำนต่ำงๆ ดังนี้



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 43

คู่มือการใช้งานหน้า
เว็บไซต์ คิดค้า.com
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คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com

ประเภท
ผู้ใช้งาน
เว็บไซต์

ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com

ประเภท
ผู้ใช้งาน
เว็บไซต์

ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่
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คู่มือการใช้งาน - ผู้ใช้งานทั่วไป

การเข้าสู่เว็ปไซต์ คิดค้า.com

1. เปิด Web Browser เช่น Microsoft Edge (Recommended), Google Chrome เป็นต้น

2. พิมพ์ URL: คิดค้ำ.com เพื่อเข้ำสู่หน้ำหลักของเว็บไซต์
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คู่มือการใช้งาน - ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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คู่มือการใช้งาน - ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - หน้าหลัก (Home Page)

หน้าหลัก (Home Page) จะประกอบด้วย 4 ส่วน
ส ำคัญดังนี้ ตำมล ำดับ

1. Filter เพ่ือเข้ำใช้งำนหน้ำแดชบอร์ดตำมท่ีคุณ
ต้องกำร

2. รำคำและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ (Market Indicator)

3. Analytic Dashboard

4. บทวิเครำะห์ (Trade Insight)

5. นโยบำยเด่นพำณิชย์ (Highlight Policy)
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป  - หน้าหลัก (Home Page)

1. Filter เพ่ือเข้าใช้งานหน้าแดชบอร์ดตามที่คุณต้องการ

เมื่อเข้ำสู่หน้ำหลักของเว็ปไซต์ ผู้ใช้งำนท่ัวไปสำมำรถเข้ำใช้งำน Dashboard ไดผ้่ำนช่องทำงนี้

ตัวอย่ำงเช่น ท่ำนต้องกำรใช้งำนหน้ำแดชบอร์ดเกษตร (Agriculture Dashboard) สินค้ำเกษตรทุเรียน

o ไปที่กล่อง ค้นหำข้อมูลเศรษฐกจิกำรค้ำ → เลือกข้อมูลเกษตร (ทุเรียน)→ เลือกประเภทผู้ใช้งำน → เลือกพื้นท่ี 

→ กดค้นหำข้อมูล
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - หน้าหลัก (Home Page)

2. ราคาและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ (Market Indicator)

หน้ำดังกล่ำว จะแสดงรำคำและตัวชี้วัดเศรษฐกิจในรูปแบบกำร์ด (Card) เพื่อสรุปสถำนกำรณ์รำคำและตัวชี้วิดเศรษฐกิจท่ีส ำคัญ

โดยท่ำนสำมำรถกดที่ลูกศรในวงกมสีแดง เพ่ือให้หน้ำจอแสดงผลรำคำและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ ในหน้ำถัดไป หรือหน้ำก่อนหน้ำ
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - หน้าหลัก (Home Page)

3. Analytic Dashboard

แดชบอร์ดข้อมูลกำรค้ำ รำยสินค้ำและอุตสำหกรรม เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์ทำงธุรกิจท่ีสนใจ 

โดยผู้ใช้สำมำรถเลือกระยะเวลำ สินค้ำ หรืออุตสำหกรรมท่ีได้ตำมแต่ควำมต้องกำร เพ่ือน ำพำกำรพัฒนำธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็ว

สำมำรถ Filter เพ่ือเลือกประเภทหน้ำแดชบอร์ดที่
ท่ำนต้องกำรดูได้ 

สำมำรถเลือกประเภทย่อย ของหน้ำแดชบอร์ดท่ีท่ำน
ต้องกำรให้หน้ำแดชบอร์ดแสดงผล

แสดงหน้ำแดชบอร์ดตำมที่ท่ำนเลือกในข้อ 1 และ 2

1. สำมำรถกด Share หน้ำแดชบอร์ด

2. สำมำรถกดดูแบบ Full Screen

สำมำรถกดลิ้งค์ไปยังหน้ำแดชบอร์ดแบบเต็ม
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - หน้าหลัก (Home Page)

4. บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

สำมำรถติดตำมบทวิเครำะห์ เพื่อไม่ให้พลำดข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรพำณิชย์และเศรษฐกิจกำรค้ำ ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว

โดยท่ำนสำมำรถกดที่บทวิเครำะห์ท่ีท่ำนสนใจ เพ่ือเข้ำไปอ่ำนบทควำมเหล่ำนั้นได้
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - หน้าหลัก (Home Page)

5. นโยบายเด่นพาณิชย์ (Highlight Policy)

แสดงเนื้อหำนโยบำยส ำคัญของกระทรวงพำณิชย์ในปัจจุบัน ท่ีประชำชน ผู้บริโภคทั่วไปสำมำรถใช้งำนเพื่อท่ีจะสำมำรถเข้ำถึงนโยบำยท่ี

ตนเองได้รับประโยชน์ อีกท้ังยังสำมำรถติดตำมผมกำรด ำเนินงำนของกระทรวงพำณิชย์ได้อย่ำงใกล้ชิด และยังเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ

กระทรวงพำณิชย์ รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
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คู่มือการใช้งาน - ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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ผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

หลังจำกที่ท่ำนเข้ำมำถึง หน้ำแรก (Home Page) ของเว็บไซต์ คิดค้ำ.com ท่ำนจะเจอแทบหัวข้อด้ำนบน ให้กดที่ 

“ ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ” ตำมรูปภำพด้ำนล่ำง
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

เว็บไซต์จะพำท่ำนมำในหน้ำตำมภำพดังกล่ำว

หน้าข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จะประกอบด้วย 5 ส่วน
ส ำคัญดังนี้ ตำมล ำดับ

1. หน้ำแดชบอร์ด (Analytic Dashboard)

2. บทวิเครำะห์ (Trade Insight)

3. ข่ำวสำร (News)

4. วิดิโอ (Video)

5. ไทม์ไลน์ (Timeline)

โดยท้ัง 5 ส่วนส ำคัญดังกล่ำว จะแสดงตำมหมวดหมู่ที่
ท่ำนเลือก Filter ในหน้ำก่อนหน้ำ
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

โดยท่านสามารถเลือก Filter ประเภทของข้อมูลที่ท่าน
ต้องการให้เว็บไซต์แสดงได้ดังนี้

เลือกหมวดหมู่

เลือกประเภทผู้ใช้งำน 

เลือกพ้ืนที่

เลือกมิติข้อมูล
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

1. หน้าแดชบอร์ด (Analytic Dashboard)

กดเลือกแดชบอร์ด เพ่ือให้หน้ำจอแสดงเกี่ยวกับ
แดชบอร์ดที่ท่ำนเลือก

กด Filter เลือกปี และเลือกเดือน ที่ต้องกำรให้หน้ำ
แดชบอร์ดแสดงข้อมูล เช่น เลือกข้อมูล ช่วงเดือน

มกรำคม ถึง สิงหำคม

กด Filter เลือกสกุลเงิน ระหว่ำง USD กับ บำท

หน้ำแดชบอร์ดจะแสดงผลตำมที่ท่ำน Filter ไว้ก่อนหน้ำ
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

1. หน้าแดชบอร์ด (Analytic Dashboard)

สำมำรถกดเลื่อน Scroll Up และ Scroll Down หน้ำ
แดชบอร์ดได้ นอกจำกนี้ท่ำนยังสำมำรถกดปุ่มในวงสีแดง

เพ่ือแสดงหน้ำจอแดชบอร์ดแบบ Full Screen

แสดงหน้ำชื่อหน้ำแดชบอร์ดนั้นๆ โดยท่ำนสำมำรถกด
เพ่ือเปลี่ยนไปยังหน้ำแดชบอร์ดอ่ืนๆ ได้
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

2. บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

โดยท่ำนสำมำรถเลือก Filter ประเภทของบทวิเครำะห์ที่
ท่ำนต้องกำรให้เว็บไซต์แสดงได้

กดที่ บทวิเครำะห์ เพ่ือให้หน้ำจอแสดงเก่ียวกับ
บทวิเครำะห์ที่ท่ำนเลือก

ติดตำมบทวิเครำะห์ ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
โดยหน้ำบทวิเครำะห์จะลิ้งค์ไปยังบทควำมที่ท่ำนเลือก

กดท่ีค ำว่ำ “Load More” เพ่ือให้หน้ำเว็บไซต์แสดง
จ ำนวนบทวิเครำะห์มำกข้ึน
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

3. ข่าวสาร (News)

โดยท่ำนสำมำรถเลือก Filter ประเภทของข่ำวที่ท่ำน
ต้องกำรให้เว็บไซต์แสดงได้

กดที่ ข่ำว เพื่อให้หน้ำจอแสดงเกี่ยวกับข่ำว
ที่ท่ำนเลือก

ติดตำมข่ำวสำรเพ่ือไม่ให้พลำดข่ำวสำร นโยบำย หรือมำตรกำร
ส ำคัญด้ำนกำรพำณิชย์และเศรษฐกิจกำรค้ำ โดยหน้ำเว็บไซต์
จะลิ้งค์ไปยังหน้ำข่ำวที่ท่ำนเลือก

กดท่ีค ำว่ำ “Load More” เพ่ือให้หน้ำเว็บไซต์แสดง
จ ำนวนข่ำวมำกข้ึน
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

4. วิดิโอ (Video)

โดยท่ำนสำมำรถเลือก Filter ประเภทของวิดิโอ
ที่ท่ำนต้องกำรให้เว็บไซต์แสดงได้

กดท่ี วิดิโอ เพื่อให้หน้ำจอแสดงเกี่ยวกับวิดิโอที่ท่ำนเลือก

ติดตำมวิดีโอข่ำวสำรที่อัพเดท และพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
สินค้ำด้ำนกำรพำณิชย์ โดยหน้ำเว็บไซต์จะลิ้งค์ไปวิดิโอที่
ท่ำนเลือก
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

5. ไทม์ไลน์ (Timeline)

โดยท่ำนสำมำรถเลือก Filter ประเภทของไทม์ไลน์ที่ท่ำน
ต้องกำรให้เว็บไซต์แสดงได้

กดที่ ไทม์โลน์ เพ่ือให้หน้ำจอแสดงเก่ียวกับไทม์ไลน์
ที่ท่ำนเลือก

สำมำรถติดตำมข้อมูลข่ำวสำรส ำคัญ นโยบำย หรือมำตรกำรที่
เป็นประเด็นส ำคัญในรูปแบบไทม์ไลน์ โดยหน้ำเว็บไซต์จะลิ้งค์
ไปยังหน้ำข่ำวไทม์ไลน์ ตำมท่ีท่ำนเลือก

กดท่ีค ำว่ำ “Load More” เพ่ือให้หน้ำเว็บไซต์แสดง
ระยะเวลำไทม์ไลน์มำกขึ้น
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คู่มือการใช้งาน - ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

หลังจำกที่ท่ำนเข้ำมำถึง หน้ำแรก (Home Page) ของเว็บไซต์ คิดค้ำ.com ท่ำนจะเจอแทบหัวข้อด้ำนบน ให้กดที่ 

“Trade Insight” ตำมรูปภำพด้ำนล่ำง
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

หน้าบทวิเคราะห์ (Trade Insight) จะประกอบด้วย
บทวิเครำะห์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 7 หมวดหมู่ส ำคัญดังนี้ ตำมล ำดับ

ภำพรวมประเทศไทย

ภำพรวมต่ำงประเทศ

เศรษฐกิจจังหวัด

เกษตร

บริกำร

อำหำร

อุตสำหกรรม

โดยหน้ำจอจะแสดงผลตำมหมวดหมู่บทวิเครำะห์ท่ี
ท่ำนเลือก

เว็บไซต์จะพำท่ำนมำในหน้ำตำมภำพดังกล่ำว
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

สำมำรถเลือก Filter หมวดหมู่ย่อยของบทวิเครำะห์เพื่อกรอง
บทวิเครำะห์ให้เหลือแค่ส่วนที่ต้องกำรค้นหำเท่ำนั้น เช่น เลือกดู
เฉพำะบทวิเครำะห์เก่ียวข้องกับเกษตร (มันส ำปะหลัง) เท่ำนั้น

สำมำรถเลือก Filter ประเภทของบทวิเครำะห์เพื่อกรองบท
วิเครำะห์ให้เหลือแค่ส่วนที่ต้องกำรค้นหำเท่ำนั้น

ติดตำมข่ำวสำรเพ่ือไม่ให้พลำดข่ำวสำร นโยบำย หรือมำตรกำร
ส ำคัญด้ำนกำรพำณิชย์และเศรษฐกิจกำรค้ำ โดยหน้ำเว็บไซต์
จะลิ้งค์ไปยังหน้ำข่ำวที่ท่ำนเลือก

สำมำรถดูบทวิเครำะห์เพ่ิมเติมได้ โดยกำรกดเลขหน้ำ เพ่ือไปยัง
บทวิเครำะห์ที่อยู่ในหน้ำถัดไป
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คู่มือการใช้งาน - ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ติดต่อเรา

หลังจำกที่ท่ำนเข้ำมำถึง หน้ำแรก (Home Page) ของเว็บไซต์ คิดค้ำ.com ท่ำนจะเจอแทบหัวข้อด้ำนบน ให้กดที่ 

“ติดต่อเรำ” ตำมรูปภำพด้ำนล่ำง
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ติดต่อเรา

ประชำชน ผู้บริโภคสำมำรถติดต่อทีมงำน
ของ เว็บไซต์ คิดค้ำ .com เพื่อสอบถำม
ข้อมูลหรือข้อสงสัยเก่ียวกับเว็บไซต์ คิด
ค้ ำ .com ไ ด้ โ ดยตร ง  โ ดยกรอกข้ อมู ล
ดังต่อไปน้ี

ชื่อ – นำมสกุล

เบอร์โทรศัพท์ - อีเมล

หัวข้อที่ต้องกำรติดต่อ

ข้อควำมอธิบำย

กดปุ่ม Submit เพื่อส่งค ำสอบถำมของท่ำน
มำยังทีมงำน
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คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com

ประเภท
ผู้ใช้งาน

เว็บไซต.์com

ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่
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คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ – การ Log in เข้าใช้งาน

หลังจำกที่ท่ำนเข้ำมำถึง หน้ำแรก (Home Page) ของเว็บไซต์ คิดค้ำ.com ท่ำนจะเจอแทบหัวข้อด้ำนบน ให้กดที่ 

“ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่” ตำมรูปภำพด้ำนล่ำง โดยสำมำรถ Log in เข้ำสู่เว็บไซต์และสำมำรถเขำ้ใช้งำนแดชบอร์ดส ำหรับ

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ได้
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เจ้าหน้าที่ – การ Log in เข้าใช้งาน

โดยหน้ำจอจะขึ้นหน้ำ Log in ตำมภำพ ให้เจ้ำหน้ำที่ใส่ชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน เพื่อเข้ำสู่ระบบ
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

เข้ำหน้ำ Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้ำสู่ระบบ

แสดงหน้ำ Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้ำ ให้เลือก 
Connect With SSO

เลือกบริกำรของ
เว็บไซต์ คิดค้ำ

แสดงหน้ำเว็บไซต์ คิดค้ำ พร้อม
แสดงสถำนะ Log in เรียบร้อย

ส าหรับเจ้าหน้าที่ สนค.

ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ีหน้ำ 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้ำ

แสดงหน้ำ Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท ำกำร 

Log in

แสดงสถำนะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้ำ Log in คิดค้ำ

ตรวจสอบสถำนะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้ำ

ไปยังหน้ำเลือกบริกำรระบบ SSO ส่งต่อหน้ำเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้ำ

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ี
หน้ำ Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้ำ

แสดงหน้ำ Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้ำ และใส่
รหัสเพื่อเข้ำสู่ระบบ

แสดงหน้ำเว็บไซต์ คิดค้ำ พร้อม
แสดงสถำนะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้ำ Log in คิดค้ำ ส่งต่อหน้ำเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้ำ
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

Yes

แสดงหน้ำ Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้ำ ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้ำ Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท ำกำร 

Log in

แสดงสถำนะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้ำ Log in คิดค้ำ

ตรวจสอบสถำนะ Log in

No

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้ำ

ปุ่ม Log in ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้ำ Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท ำกำร 

Log in

แสดงสถำนะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้ำ Log in คิดค้ำ

ตรวจสอบสถำนะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้ำ

กดท่ีปุ่ม
Connect with SSO

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้ำ Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้ำ ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้ำ Log in คิดค้ำ

ตรวจสอบสถำนะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้ำ

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้ำ Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้ำ ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถำนะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้ำ Log in คิดค้ำ

ตรวจสอบสถำนะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้ำ

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้ำ Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้ำ ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้ำ Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท ำกำร 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้ำ Log in คิดค้ำ

ตรวจสอบสถำนะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้ำ

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO และ
ใส่รหัสเพ่ือ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริกำรของ
เว็บไซต์ คิดค้ำ

แสดงหน้ำเว็บไซต์ คิดค้ำ พร้อม
แสดงสถำนะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้ำเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้ำ

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

เข้าสู่หน้า Log in SSO ผ่าน 
URL : https://sso-tpso.moc.go.th

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

https://sso-tpso.moc.go.th/
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้ำหน้ำ Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้ำสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้ำเว็บไซต์ คิดค้ำ พร้อม
แสดงสถำนะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้ำเลือกบริกำรระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกใช้บริการ 
เว็บไซต์คิดค้า

เมื่อเข้ามาที่หน้าเมนูแต่ละท่านจะมีแถบบริการ
เฉพาะของตัวเองตามที่ต้ังค่าไว้

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้ำหน้ำ Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้ำสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้ำเลือกบริกำรระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้ำ Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้ำ และใส่
รหัสเพื่อเข้ำสู่ระบบ

แสดงหน้ำเว็บไซต์ คิดค้ำ พร้อม
แสดงสถำนะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ปุ่ม Log in ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้ำเว็บไซต์ คิดค้ำ พร้อม
แสดงสถำนะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัสส าหรับเข้าเว็บไซต์ คิด
ค้า

กดปุ่ม 
“เข้าสู่ระบบ”

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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เจ้าหน้าที่ – การเข้าใช้งานหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่

หลังจำกที่ Log in เข้ำสู่ระบบแล้ว ท่ำนสำมำรถเข้ำใช้งำนแดชบอร์ดส ำหรับส่วนของเจ้ำหน้ำที่ได้



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com

เจ้าหน้าที่ – หน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่

สำมำรถเลือกหมวดหมู่ย่อยของแดชบอร์ดเพื่อกรองแดชบอร์ดให้เหลือแค่สว่นที่ต้องกำรค้นหำเท่ำนั้น
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สำมำรถเลือกแดชบอร์ดที่ต้องกำรใช้งำนเพื่อเข้ำใช้งำนได้ทันที

เจ้าหน้าที่ – หน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่
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เจ้าหน้าที่ – หน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่

เพิ่มปุ่มส ำหรับลิงก์ไปยังหน้ำคูม่ือกำรใช้งำนแดชบอร์ดเพื่อแนะน ำวิธีกำรใช้งำนแดชบอร์ดเพิ่มเติม
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