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คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 
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  หนา น 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 บทที่ 1 การเขาสูระบบ 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหบริการความรูทางกฎหมายแก

ประชาชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยรวบรวมกฎหมายการคาในประเทศและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังใน

ระดับพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติ รวมถึงคําพิพากษา การวินิจฉัยหรือการใหความเห็นทางกฎหมาย และองคความรู

ทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ และเพ่ือใหมีระบบนําเสนอขอมูลเชิงวิเคราะหเก่ียวกับการยกรางกฎหมาย นิติกรรมสัญญา และ  

การดําเนินคดีเก่ียวกับการกระทําความผิดดานการคาในประเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร เจาหนาท่ี 

และนิติกร รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกับฐานขอมูลของสํานัก/กอง ตางๆ เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี และ

สามารถกําหนดมาตรการทางกฎหมายไดเหมาะสมกับสถานการณ สามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ีเขามา

ในระบบตองทําการเขาผาน Web Browser ในท่ีนี่ใหใช Chrome , FireFox หรือ Internet Explorer (IE) แตเพ่ือให

การแสดงผลขอมูลสมบูรณท่ีสุดควรเปดดวยโปรแกรม  Internet Explorer (IE)  *ขอแนะนํา ควรเปน IE Version 9.0 ท่ี 

Address พิมพ URL ของระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ   http://law.dit.go.th 

 

 

รูปท่ี 1-1 การเขาเว็บไซตของระบบ 

  

  หนา 1-1 

http://law.dit.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 1-2 หนาแรกของระบบ 

  

  หนา 1-2 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1. หนาหลัก 

หนาหลักเปนหนาจอแรกของระบบ ซ่ึงใหบุคคลท่ัวไปเขามาดูขอมูลท่ีระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคา     

ในประเทศไดมีการนําเสนอ และเผยแพรขอมูลกฎหมาย สาระนารู ความรูตาง ๆ โดยมีเมนูยอยแตละสวนดังนี้ 

1.1 คําวินิจฉัย / ความเห็น   เปนการแสดงขอมูลคําวินิจฉัย / ความเห็นเก่ียวกับกฎหมายตาง ๆ ซ่ึงเปนท้ัง    

คําวินิจฉัย/ความเห็นท่ีกองนิติการและหนวยงานอ่ืนๆใหความเห็นไวเพ่ือเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน แยกเปน 

1.1.1 กฎหมายในความรับผิดชอบของกรม 

1.1.2 อ่ืน ๆ  

 

รูปท่ี 1-3 แสดงคําวินิจฉัย / ความเห็น 

 

รูปท่ี 1-4 แสดงรายละเอียดของคําวินิจฉัย/ความเห็น ตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม 

 

 

 

 

 

  หนา 1-3 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

 

1.2 มาตรการทางบริหาร เปนการแสดงขอมูลเก่ียวกับมาตรการทางบริหาร โดยแยกเปน 

1.2.1 สินคาอุปโภคบริโภค เปนราคาแนะนําสินคาอุปโภคบริโภค 

1.2.2 สินคาเกษตร เปนราคาแนะนําสินคาเกษตร 

 

รูปท่ี 1-5 แสดงมาตรการทางบริหาร 

  หนา 1-4 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 1-6 แสดงผลมาตรการทางบริหารเก่ียวกับสินคาเกษตร 

1.3 สาระนารู เปนการแสดงขอมูลสาระนารูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

  หนา 1-5 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 1-7 แสดงสาระนารู 

 

รูปท่ี 1-8 แสดงผลสาระนารูเก่ียวกับคูมือการยกรางและแบบของกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 

 

 

 

  หนา 1-6 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1.4 Link ไปหนวยงานอ่ืน เปนการแสดงรูปภาพการเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืนท้ังหนวยงานภายในกรมและ

ภายนอกกรม 

 

รูปท่ี 1-9 แสดงการ Link ไปหนวยงานอ่ืน 

 

  หนา 1-7 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 1-10 ผลการแสดงLinkไปหนวยงานอ่ืน ท้ังหนวยงานภายในกรมและหนวยงานภายนอกกรม 

1.5 หองสมุดกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เปนการแสดงรายละเอียดกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ แยกเปน 

1.5.1 รฐัธรรมนูญ 

1.5.2 ประมวลกฎหมาย 

1.5.3 พระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

 

รูปท่ี 1-11 แสดงขอมูลหองสมุดกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

  หนา 1-8 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 1-12 ผลการแสดงขอมูลรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 

 

รูปท่ี 1-13 ผลการแสดงขอมูลประมวลกฎหมาย  

  หนา 1-9 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1.6 คนหา  เปนสวนการคนหาขอมูลกฎหมายท่ีอยูในระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ อยูใน

เว็บไซต โดยระบบจะคนหาขอมูลจากชื่อ Keword คําอธิบาย และไฟลเอกสารท่ีมีอยูในระบบ โดยแยกเปน 

1.6.1 การคนหาแบบงาย โดยการใสคําหรือขอความท่ีตองการคนหา 

1.6.2 การคนหาแบบละเอียด โดยเลือกประเภทกฎหมาย หมวดของสินคา ชื่อเรื่อง และคําคน 

 

รูปท่ี 1-14 หนาจอการคนหาแบบงาย 

 
 

รูปท่ี 1-15 ผลการคนหาแบบงาย 

  

  หนา 1-10 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 1-16 ในหนาจอการคนหาแบบละเอียดและผลการคนหาแบบละเอียด 

1.7 บริการประชาชน มีเมนูดังนี้ 

 

 

รูปท่ี 1-17 เมนูบริการประชาชน 

  

  หนา 1-11 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1.7.2 คําถามท่ีพบบอย 

 

 
 

รูปท่ี 1-18 หนาจอคําถามท่ีพบบอย 

1.7.3 รวมแสดงความคิดเห็น 

 

 

รูปท่ี 1-19 หนาจอรวมแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

  หนา 1-12 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

1.7.4 ดาวนโหลดไฟลเอกสาร เปนแบบฟอรมเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

 

 

รูปท่ี 1-20 หนาจอดาวนโหลดไฟลเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

  หนา 1-13 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

 

2. ขอมูลองคกร 

ขอมูลองคกรเปนการแสดงขอมูลเก่ียวกับกองนิติการ มีเมนูยอยดังนี้ 

 

 

รูปท่ี 1-21 เมนูยอยขอมูลองคกร 

2.2 ประวัติ 

 

รูปท่ี 1-22 ขอมูลประวัติกองนิติการ 

  

  หนา 1-14 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

2.3 วิสัยทัศน 

 

 

รูปท่ี 1-23 วิสัยทัศนกองนิติการ 

2.4 พันธกิจ 

 

  หนา 1-15 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 1-24 พันธกิจของกองนิติการ 

2.5 อํานาจหนาท่ี 

 

 

รูปท่ี 1-25 อํานาจหนาท่ีกองนิติการ 

  

  หนา 1-16 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

2.6 โครงสรางองคกร 

 

รูปท่ี 1-26 โครงสรางภายในกองนิติการ  

  หนา 1-17 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

2.7 บุคลากร 

 

รูปท่ี 1-27 โครงสรางบุคลากรในกองนิติการ 

  หนา 1-18 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 1-28 แสดงบุคลากรในกองนิติการ 

3. กฎหมาย 

เมนูกฎหมายจะแสดงถึงกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ และกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ แยกเปน 

3.1 กฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

 
 

รูปท่ี 1-29 แสดงรายชื่อกฎหมายในความรับผิดชอบ 

 

  หนา 1-19 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 1-30 ตัวอยางการแสดงผลขอมูลพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 

  

  หนา 1-20 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

3.2 กฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

รูปท่ี 1-31 ตัวอยางการแสดงกฎระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

4. ติดตอเรา 

ติดตอเรา เปนเมนูท่ีใหประชาชน ผูใชงานท่ัวไปไดสงขอความแจงใหกับทางระบบสารสนเทศทางการคาใน

ประเทศ โดยเม่ือผูใชงานทําการกดปุม สง ระบบจะทําการสงอีเมลแจงใหกับผูท่ีรับผิดชอบ พรอมกับเก็บขอมูลในระบบ

เจาหนาท่ีสามารถเขามาดูขอมูลได นอกจากนั้นยังมีแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของกรมการคาภายในแสดงในหนาเว็บไซตเพ่ือ

สะดวกในการเขามาติดตอ 

 

  หนา 1-21 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 1-32 หนาจอติดตอเรา  

  หนา 1-22 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

5. สําหรับเจาหนาที่ 

สําหรับเจาหนาท่ี เปนเมนูสําหรับเจาหนาท่ีเขาไปจัดการขอมูลในระบบฯ เพ่ือนํามาเสนอในหนาเว็บไซตและเปน

การเก็บฐานขอมูลเอกสารตาง ๆ  

 

รูปท่ี 1-33 หนาจอการเขาสําหรับเจาหนาท่ี 

 

  หนา 1-23 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 บทที่ 2 การใชงานท่ัวไปของระบบของเจาหนาที่ 

1. การล็อกอินเขาสูระบบของเจาหนาที่ 

การล็อกอินเขาสูระบบเพ่ือใหผูใชงานเขาไป เพ่ิม ลบ แกไข ขอมูล สามารถทําไดดังนี้ 

1.1 คลิกท่ีเมนูสําหรับเจาหนาท่ี 

1.2 ทําการกรอกชื่อผูใช  คือ อีเมล   และรหัสผาน คือ รหัสผานท่ีไดใหผูดูแลระบบเปนผูกําหนดใหตั้งแตตอน

สมัครเปนสมาชิก 

1.3 คลิกปุมเขาสูระบบ 

 

 
 

รูปท่ี 2-1 หนาจอการกดเมนูสําหรับเจาหนาท่ี 

 

รูปท่ี 2-2 หนาจอการกรอกชื่อผูใชและรหัสผาน 

 

  หนา 2-1 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

Tip เราไมควรลอคอินคางไวหากเราจะไมไดอยูท่ีหนาจอเปนเวลานาน เพราะอาจมีผูไมประสงคดีมาใชชื่อของเรา

ในการทําธุรกรรมตาง ๆ ได  

  หนา 2-2 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1.4 ลืมรหัสผาน  หากผูใชงานลืมรหัสผานใหกดท่ีปุมลืมรหัสผาน ระบบแสดงหนาจอใหกรอกอีเมล เม่ือไดรับ

อีเมลแลวระบบจะสงลิ้งคหนาจอใหผูใชงานเขามาเปลี่ยนรหัสผานเอง ดังตัวอยางรูปภาพตามลําดับ 

 

รูปท่ี 2-3 คลิกเม่ือลืมรหัสผาน 

 

รูปท่ี 2-4 หนาจอการปอนอีเมลลืมรหัสผาน 

 

รูปท่ี 2-5 หนาตางแสดงขอความแจงสงอีเมล 

 

รูปท่ี 2-6 อีเมลท่ีไดรับจากระบบ 

  หนา 2-3 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 2-7 ระบบใหกรอกอีเมลใหมท่ีตองการ 

2. เมนูและแถบแสดงสถานะ 

หลังจากผูใชงานล็อกอินเขาสูระบบแลว ระบบจะแสดงหนาจอการทํางาน โดยอธิบายเมนูและแถบสถานะได 

ดังนี้ 

2.1 แสดงชื่อระบบ 

2.2 แสดงชื่อผูใชงานท่ีทําการล็อกอินเขาสูระบบ 

2.3 แสดงเวลาในการใชงาน โดยระบบจะกําหนดเวลาใหใชงานในการล็อกอินแตละครั้งเปนเวลา 60 นาที  

2.4 ปุมออกจากระบบ กดแลวจะออกจากระบบท่ีใชงานอยู 

2.5 แสดงแถบเมนูการใชงาน 

 

 

รูปท่ี 2-8 ตัวอยางสวนเมนูและแถบสถานะ 

3. การใชงานตารางขอมูลโดยทั่วไป 

หนาจอการใชงานในระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ แตละหนาจอการใชงานจะมีลักษณะ

คลายกัน โดยเปนการเพ่ิม แกไข และลบ ขอมูลผานตารางนั้น ๆ ไดทันที โดยมีลักษณะตามตัวอยางในรูปถัดไป ซ่ึงจะขอ

ยกตัวอยางหนาท่ีจะใชในการจัดการขอมูลของเมนู บริการ -> หมวดหมูดาวนโหลดแบบฟอรม  และอีกรูปเปนหนา

สําหรับจัดการขอมูลเมนู กฎหมายความรับผิดชอบ -> คําวินิจฉัย  ซ่ึงการทํางานในหนาอ่ืน ๆ ก็จะมีลักษณะคลายคลึงกัน 

มีมาตรฐานเดียวกันหมดท้ังระบบ   

  หนา 2-4 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 2-9 ตัวอยางตารางขอมูลแบบท่ี 1 

  

รูปท่ี 2-10 ตัวอยางตารางขอมูลแบบท่ี 2 

  หนา 2-5 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

จากรูปพอจะแบงเปนสวนสําคัญหลัก ๆ ดังนี้ 

3.1 สวนคนหาและคัดกรองขอมูล ในการทํางานแตละหนานั้น บางครั้งขอมูลท่ีจะเราตองการจะจัดการมีปริมาณ

มาก หากดึงขอมูลมาท้ังหมดยอมไมสะดวกกับการใชงาน ดังนั้นระบบจึงไดเตรียมสวนคนหาและคัดกรองขอมูลไวใหในทุก

หนา 

3.2 ปุมเพ่ิมขอมูล จะมีลักษณะการเพ่ิม 2 แบบ คือ 

3.2.1 แบบท่ี 1 กดแลวทําการบันทึกขอมูลในตารางขอมูลไดเลย 

 

รูปท่ี 2-11 หนาจอการบันทึกขอมูลในตาราง 

3.2.2 แบบท่ี 2 กดแลวระบบจะแสดงหนาจอการบันทึกขอมูลในอีกหนาจอหนึ่ง 

 

 
 

รูปท่ี 2-12 หนาจอการบันทึกขอมูลในหนาถัดไป 

  หนา 2-6 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 2-13 หนาจอการกรอกขอมูลหลังจากกดปุมบันทึก 

3.3 ปุมลบรายการท่ีเลือก 

3.4 เลือกรายการท่ีตองการลบ โดยเม่ือเลือกแลวใหทําการกดปุม  

3.5 สวนหัวตารางขอมูล คือสวนท่ีแสดงชื่อของขอมูลท่ีแสดงในตาราง แตท่ีตองกลาวถึงเพราะวาเราสามารถท่ี

จะคลิกท่ีหัวตาราง เพ่ือเปนการสั่งใหระบบเรียงขอมูลท่ีแสดงออกมาตามคอลัมนท่ีกําหนด โดยเม่ือคลิกครั้งแรกท่ีหัว

ตารางคอลัมนใด ระบบก็จะเรียงขอมูลตามคอลัมนนั้นจากนอยไปมาก และถาคลิกท่ีหัวคอลัมนเดิมอีกครั้งระบบก็จะเรียง

จากมากไปนอย  

 

รูปท่ี 2-14 ตัวอยางการเรียงขอมูลชื่อกฎหมายภาษาไทย 

3.6 เครื่องหมายและสัญลักษณในการใชงานระบบ จะมีเครื่องหมาย และสัญลักษณ ท่ีใชงานเปนการท่ัวไป ดังนี้ 

เครื่องหมาย/สัญลักษณ ลักษณะการใชงาน 

 
กดเพ่ือแกไขขอมูล 

 
กดเพ่ือลบขอมูล 

3.7 เปนการสวนท่ีแสดงประเภทไฟลขอมูล หรือ การเลื่อนลําดับขอมูล โดยอธิบายไดดังนี้ 

เครื่องหมาย/สัญลักษณ ลักษณะการใชงาน 

  หนา 2-7 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 
กดเพ่ือดูไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 
กดเพ่ือดูไฟล Word ภาษาไทย 

 
กดเพ่ือดูไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

 
กดเพ่ือดูไฟล PDF ภาษาไทย 

 
กดดูไฟลไดทุกประเภทไฟล 

 
กดเพ่ือเลื่อนขอมูลข้ึนเปนอันดับตนๆ 

 
กดเพ่ือเลื่อนขอมูลเปนอันดับลาง 

3.8 สวนแสดงสถานะหนาของขอมูล สวนนี้เราสามารถใชดูไดวาจํานวนขอมูลท้ังหมดท่ีเราคนหามีก่ีรายการ แลว

แบงแสดงผลก่ีหนา โดยปจจุบันแสดงผลอยูหนาไหน รวมท้ังสามารถเปลี่ยนไปหนาอ่ืน ๆ โดยไปคลิ๊กท่ีปุมลูกศร 

4. เคร่ืองมือ/สัญลักษณที่มีอยูในหนาจอทั่วไป 

เครื่องหมาย/สัญลักษณ ลักษณะการใชงาน 

 
เลือกไฟลโดยกดปุม Select 

 
ปุมคนหาขอมูล 

 
ปุมบันทึกขอมูล 

 
ปุมปดหนาจอการกรอกขอมูล 

 
ปุมยอนกลับ 

 
ปุมปริ้นขอมูลในหนาเว็บไซต 

 

 

Tip การเลือกไฟลหากมี สัญญลักษณรูปไอคอน Word    หรือ PDF  อยูดานหนาแสดงวาระบบ

บังคับใหอัพโหลดไฟลเฉพาะประเภทท่ีกําหนดเทานั้นเชน  แตถาหาก

ระบบไมบังคับเชน  ผูใชงานสามารถอัพ

โหลดไฟลชนิดใดก็ได โดยไฟลแตละไฟลสามารถอัพโหลดไดไมเกิน 1 GB 

  หนา 2-8 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

5. เคร่ืองมือ/สัญลักษณ การใชภายใน Free text box (CMS) 

 

รูปท่ี 2-15 ตัวอยางหนาจอ CMS ท่ีใชในสาระนารู 

 

 

เครื่องหมาย/สัญลักษณ ลักษณะการใชงาน 

 ตัดขอความ (Cut) 

 คัดลอกขอความ (Copy) 

 วางขอความ (Paste) 

 ดู HTML 

 ตัวหนา 

 
ตัวเอียง 

 ขีดเสนใต 

 ขีดเสนทับ 

 ตัวหอย 

 ตัวยกกําลัง 

 
หัวขอเปนตัวเลข 

 หัวขอเปนสัญลักษณ 

 เลื่อนยอหนา 

 ชิดซาย 

 จัดก่ึงกลาง 

  หนา 2-9 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 ชิดขวา 

 
จัดแบบกระจาย 

 ยกเลิก link 

 สราง link 

 แทรกตาราง 

 เลือกรูป ใสไฟล 

 ใสรูปประเภท Flash 

 เปลี่ยนสีตัวอักษร 

 เปลี่ยนสีพ้ืน 

 เลือกแบบตัวอักษร (Font) 

 เลือกขนาดตัวอักษร 

 รูปแบบตัวอักษรท่ีโปรแกรมมีใหเลือก 

 ลักษณะตัวอักษรท่ีโปรแกรมมีใหเลือก 

 บันทึกขอมูล 

 ไอคอนรูปตัวการตูน 

6. หนาจอการกรอกขอมูล 

ลักษณะหนาจอการกรอกขอมูลของแตละเมนูมีความคลายคลึงกัน โดยขอสรุปหนาจอการกรอกขอมูลในแตละ

แบบดังนี้ 

6.1 แบบท่ี 1 หนาจอการกรอกขอมูลในหนาจอเดียว เชน หนาจอเมนูคําพิพากษา คําวินิจฉัย  

  หนา 2-10 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 2-16 หนาจอการกรอกขอมูลในหนาจอเดียว 

ยกตัวอยาง หนาจอการกรอกขอมูลเมนกูฎหมายในความรับผิดชอบ –> คําพิพากษา  โดยแบงหัวขอในการกรอกไดดังนี้ 

6.1.2 หัวขอท่ี 1 การกรอกขอมูลท่ัวไป โดยผูใชงานตองทําการกรอกในชองท่ีมีเครื่อง * ใหเสร็จกอน ถึง

จะสามารถไปกรอกขอมูลสวนอ่ืน ๆ กอนการบันทึกได 

6.1.3 หัวขอท่ี 2 การอัพโหลดไฟล (Browse file) เอกสารท่ีตองการเก็บ โดยกดท่ี Select เพ่ือเลือก

ไฟล 

6.1.4 หัวขอท่ี 3 เอกสารท่ีเก่ียวของ ขอมูลสวนนี้ผูใชงานจะเพ่ิมขอมูลหรือไมก็ได เพราะระบบไมได

บังคับใหทําการกรอก โดยหากตองการเพ่ิม ใหกดปุมเพ่ิมขอมูล  

6.1.5 หัวขอท่ี 4 การดําเนินการ ขอมูลสวนนี้ผูใชงานจะเพ่ิมขอมูลหรือไมก็ได เพราะระบบไมไดบังคับ

ใหทําการกรอก  โดยหากตองการเพ่ิม ใหกดปุมเพ่ิมขอมูล  

6.1.6 เม่ือทําการกรอกเสร็จแลวตองทําการกดปุมบันทึก  

6.1.7 หากตองการปดหนาจอ ใหกดปุมปด  

6.1.8 หากตองการพิมพหนาจอท่ีใชงานใหกดปุมพิมพ  

  หนา 2-11 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

 
 

Tip     ชองกรอกกฎหมาย  ตามลูกศรชี้ผูใชงานสามารถกรอกชื่อพระราชบัญญัติ ประกาศ หรือ คําสั่งเขาไป

ในชองการกรอกได แลวระบบจะดึงขอมูลมาใหเลือก

   

Tip การเลือกปฏิทินใหนําเมาทกดท่ีรูปปฏิทินแลวเลือกวันท่ีท่ีตองการ เพ่ือใหไดรูปแบบของวันท่ีในการท่ี

ระบบจัดเก็บคือ m/d/yyyy ตามรูป  

 

  หนา 2-12 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

แบบท่ี 2 หนาจอการกรอกขอมูลเปนไปตามข้ันตอนของแตละ Step  

 

รูปท่ี 2-17 หนาจอการกรอกขอมูล 3 Step 

ยกตัวอยางหนาจอการกรอกขอมูลพระราชกฤษฎีกา โดยแบงหัวขอในการกรอกดังนี้ 

6.1.9 หัวขอท่ี 1 การกรอกขอมูลท่ัวไป โดยผูใชงานตองทําการกรอกขอมูลในแถบนี้กอนแลวกดปุม

บันทึก ถึงจะสามารถไปแถบถัดไปได 

6.1.10 หัวขอท่ี 2 แถบเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยเม่ือทําการบันทึกมาจากหนาขอมูลท่ัวไปแลวระบบจะมา

แสดงหนานี้โดยอัตโนมัติ เพ่ือใหสรางความเชื่อมโยงกับขอมูลอ่ืน เชน เลือกวาประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้ง

พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2554 เปนกฎหมาย

รองของพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ 2542 แตหากไมมีก็ไมตองทําการกรอกขอมูลในหนาจอนี้ 

6.1.11 หัวขอท่ี 3 แถบเอกสารแนบทาย เปนการกรอกขอมูลแบบตางๆท่ีแนบทายประกาศหรือระเบียบ

นั้น ๆ โดยผูใชจะกรอกหรือไมกรอกก็ได 

 

หมวดกฎหมาย เปนการเลือกวากฎหมายท่ีทําการบันทึกเขาไปมีหมวดกฎหมายตัวไหนเก่ียวของบาง 

  หนา 2-13 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

 

Tip     ชองการกรอกขอมูลชองไหนมีเครื่องหมาย *  แสดงวาระบบบังคับใหกรอก ผูใชงานตองทําการกรอก

ขอมูลสวนนี้กอนทุกครั้ง 

หากผูใชงานคาดวาการกรอกขอมูลใชเวลานาน ควรทําการกรอกขอมูลไดเพียงสักเล็กนอยแลวทําการ

กดปุมบันทึก เพ่ือใหระบบไดทําการบันทึกขอมูลไปบางสวนเสียกอน   

  หนา 2-14 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 บทที่ 3 การใชงานเมนูกฎหมาย 

เมนูกฎหมาย เปนเมนูท่ีบันทึก แกไข และลบ ขอมูลกฎหมายทุกอยางท่ีตองการบันทึกเขาไปในระบบท้ังกฎหมาย

ท่ีอยูในความรับผิดชอบ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางเปนฐานขอมูลกอนท่ีจะนําขอมูลไปจัดการแจกแจงวา

กฎหมายแตละตัวนั้นอยูในประเภทกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยจะมีเมนูบริการ

เปนเมนูท่ีจัดการขอมูลในสวนนี้ ซ่ึงจะอธิบายในบทถัดไป 

1. รัฐธรรมนูญ 

เมนูรัฐธรรมนญู เปนการกรอกขอมูลรัฐธรรมนูญ สามารถทําไดดังนี้ 

1.1 เลือกเมนูรัฐธรรมนูญ  

1.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

1.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

 

รูปท่ี 3-1 เลือกเมนูรัฐธรรมนูญ 

  หนา 3-1 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-2 หนาจอการแสดงขอมูลรัฐธรรมนูญ

  หนา 3-2 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-3 หนาจอการกรอกขอมูลรัฐธรรมนูญ 

หนาจอการกรอกขอมูลรฐัธรรมนูญ เปนการกรอกแบบมีข้ันตอน โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ประเภทรัฐธรรมนูญ : เลือกประเภทรัฐธรรมนูญ 

ชื่อภาษาไทย* : กรอกชื่อรัฐธรรมนูญท่ีเปนภาษาไทย  

ชื่อภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อรัฐธรรมนูญท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายกฎหมาย : กรอกคําอธิบายกฎหมายเพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนา

เว็บไซต 

Keyword: กรอก Keyword เพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนาเว็บไซต 

ยกตัวอยางการกรอกเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  รางรัฐธรรมนูญ 

หมายเหตุ : แตละคําท่ีตองการเปน Keyword ใหแยกคําโดยการ

เคาะวรรค 

วันท่ีเริ่มมีผล : เลือกวันท่ีเริ่มมีผลของรัฐธรรมนูญ 

วันท่ีสิ้นสุด : เลือกวันท่ีสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ ถาไมระบุระบบจะแสดงคําวา 

  หนา 3-3 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

“เปนตนไป” 

จํานวนมาตรา / ขอ : กรอกจํานวนมาตรา / ขอ ของรัฐธรรมนูญ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ราชกิจจานุเบกษา : กรอกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก WWW 

นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

สถานะ : เลือกสถานะของรัฐธรรมนูญ 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูท่ีรับผิดชอบในการกรอกขอมูล 

หมวดกฎหมาย : เลือกหมวดกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเช็คถูกตรงชองท่ีตองการ 

 
 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว และไปยังหนาแถบถัดไป 

 

รูปท่ี 3-4 กลองขอความแจงบันทึกรัฐธรรมนูญเรียบรอยแลว 

  หนา 3-4 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1.4 แถบเอกสารท่ีเก่ียวของ เม่ือผูใชงานทําการบันทึกขอมูลในแถบขอมูลท่ัวไปเสร็จแลว ระบบจะมายังหนาแถบ

เอกสารท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติเพ่ือใหผูใชงานไดเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ แตถาผูใชงานไมตองการเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของก็

กดปุมปด จากหนาจอนี้ได 

 

รูปท่ี 3-5 หนาจอการเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

1.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

 

รูปท่ี 3-6 หนาจอการแสดงปุมแกไขรัฐธรรมนูญ 

1.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

  หนา 3-5 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-7 หนาจอการแสดงปุมลบรัฐธรรมนูญ 

 

รูปท่ี 3-8 หนาจอยืนยนัการลบรัฐธรรมนูญ 

2. พระราชบัญญัต ิ

เมนูพระราชบัญญัติ เปนการกรอกขอมูลพระราชบัญญัติ สามารถทําไดดังนี้ 

2.1 เลือกเมนูพระราชบัญญัติ 

2.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

2.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

 

  หนา 3-6 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 3-9 เลือกเมนูพระราชบัญญัติ 

 

รูปท่ี 3-10 หนาจอการแสดงขอมูลพระราชบัญญัติ 

 

รูปท่ี 3-11 หนาจอการกรอกขอมูลท่ัวไปของพระราชบัญญัติ 

  

  หนา 3-7 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หนาจอการกรอกขอมูลพระราชบัญญัติ เปนการกรอกแบบมีข้ันตอน โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อภาษาไทย* : กรอกชื่อพระราชบัญญัติท่ีเปนภาษาไทย  

ชื่อภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อพระราชบัญญัติท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายกฎหมาย : กรอกคําอธิบายกฎหมายเพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนา

เว็บไซต 

Keyword: กรอก Keyword เพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนาเว็บไซต 

ยกตัวอยางการกรอกเชน สินคาเกษตรลวงหนา  สินคาเกษตร 

เกษตรกร สินคา 

หมายเหตุ : แตละคําท่ีตองการเปน Keyword ใหแยกคําโดยการ

เคาะวรรค 

วันท่ีเริ่มมีผล : เลือกวันท่ีเริ่มมีผลของพระราชบัญญัต ิ

วันท่ีสิ้นสุด : เลือกวันท่ีสิ้นสุดของพระราชบัญญัต ิถาไมระบุระบบจะแสดงคําวา 

“เปนตนไป” 

จํานวนมาตรา / ขอ : กรอกจํานวนมาตรา / ขอ ของพระราชบัญญัติ 

ราชกิจจานุเบกษา : กรอกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

อัพโหลดไฟล Update : 

 

เลือกแนบไฟลท่ีเปนไฟลท่ี Update ลาสุด 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก WWW 

นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

สถานะ : เลือกสถานะของพระราชบัญญัติ 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูท่ีรับผิดชอบในการกรอกขอมูล 

หมวดกฎหมาย : เลือกหมวดกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเช็คถูกตรงชองท่ีตองการ 

  หนา 3-8 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว และไปยังหนาแถบถัดไป 

 

รูปท่ี 3-12 กลองขอความแจงบันทึกพระราชบัญญัติเรียบรอยแลว 

2.4 แถบเอกสารท่ีเก่ียวของ เม่ือผูใชงานทําการบันทึกขอมูลในแถบขอมูลท่ัวไปเสร็จแลว ระบบจะมายังหนาแถบ

เอกสารท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติ  

 

รูปท่ี 3-13 หนาจอการเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

2.4.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ แลวคนหาประกาศหรือคําสั่ง หรือขอมูลท่ี

เก่ียวของกับพระราชบัญญัติ โดยใหเลือกวาพระราชบัญญัตินั้นมีความสัมพันธกับประกาศ ระเบียบ คําสั่งสั่งใดบาง 

หลังจากนั้นกดปุม  

  หนา 3-9 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-14 หนาจอการเลือกความสัมพันธกับพระราชบัญญัติ 

2.4.3 หลังจากกดปุมบันทึกเลือกความสัมพันธเรียบรอยแลวระบบแสดงขอมูลหลังจากการเลือกข้ึนมา

อีกครั้ง เพ่ือใหผูใชทําการตรวจสอบกอนท่ีจะกดปุม  เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

 

รูปท่ี 3-15 หนาจอการบันทึกเอกสารท่ีเก่ียวของของพระราชบัญญัติ 

2.4.4 แถบเอกสารแนบทาย เปนการแนบเอกสารตางๆท่ีอยูทายพระราชบัญญัตินั้นๆ เชน แบบคําขอ 

หลักฐานการยื่นเอกสาร โดยทําการกดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอใหกรอกขอมูล 

 

รูปท่ี 3-16 หนาจอแสดงขอมูลเอกสารแนบทายพระราชบัญญัติ 

  หนา 3-10 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-17 หนาจอการเพ่ิมเอกสารแนบทายพระราชบัญญัติ 

  

  หนา 3-11 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หนาจอการกรอกขอมูลอธิบายไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ประเภทเอกสาร : ประเภทเอกสารคือ การเลือกวาเอกสารแนบทายนี้อยูใน

ประเภทเอกสารใด ซ่ึงหากผูใชทําการเลือกประเภทเอกสาร 

ระบบจะนําไฟลเอกสารแนบทายไปแสดงในหนาเว็บไซต เมนู

ดาวนโหลดไฟลเอกสาร  

แตถาหากผูใชงานกําหนดเปน ไมระบุ… ระบบก็จะแสดงเฉพาะ

ในหนาจอแนบทายของพระราชบัญญัติเทานั้น 

ชื่อเอกสาร * : กรอกชื่อเอกสารแนบทาย 

อัพโหลดไฟล 1 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 2 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 3 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

สถานะ :   เลือกสถานะ  

แสดงหนาเว็บไซต : เลือกสถานะการแสดงหนาเว็บไซต  

เม่ือทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม   

2.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 3-18 หนาจอการแสดงปุมแกไขพระราชบัญญัติ 

2.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

  หนา 3-12 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-19 หนาจอการแสดงปุมลบพระราชบัญญัติ 

 

รูปท่ี 3-20 หนาจอยืนยันการลบพระราชบัญญัติ 

3. พระราชกําหนด 

เมนูพระราชกําหนด เปนการกรอกขอมูลพระราชกําหนด สามารถทําไดดังนี้ 

3.1 เลือกเมนูพระราชกําหนด 

3.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

3.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

  หนา 3-13 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 3-21 เลือกเมนูพระราชกําหนด 

 

รูปท่ี 3-22 หนาจอการแสดงขอมูลพระราชกําหนด 

 

รูปท่ี 3-23 หนาจอการกรอกขอมูลพระราชกําหนด 

 

หนาจอการกรอกขอมูลพระราชกําหนด เปนการกรอกแบบมีข้ันตอน โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อภาษาไทย* : กรอกชื่อพระราชกําหนดท่ีเปนภาษาไทย  

ชื่อภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อพระราชกําหนดท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายกฎหมาย : กรอกคําอธิบายกฎหมายเพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนา

เว็บไซต 

Keyword: กรอก Keyword เพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนาเว็บไซต 

  หนา 3-14 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

ยกตัวอยางการกรอกเชน สินคาเกษตรลวงหนา  สินคาเกษตร 

เกษตรกร สินคา หมายเหตุ : แตละคําท่ีตองการเปน Keyword ให

แยกคําโดยการเคาะวรรค 

วันท่ีเริ่มมีผล : เลือกวันท่ีเริ่มมีผลของพระราชกําหนด 

หัวขอ คําอธิบาย 

วันท่ีสิ้นสุด : เลือกวันท่ีสิ้นสุดของพระราชกําหนด ถาไมเลือกระบบจะข้ึนคําวา 

“เปนตนไป” 

จํานวนมาตรา / ขอ : กรอกจํานวนมาตรา / ขอ ของพระราชกําหนด 

ราชกิจจานุเบกษา : กรอกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก WWW 

นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

สถานะ : เลือกสถานะของพระราชกําหนด 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูท่ีรับผิดชอบในการกรอกขอมูล 

หมวดกฎหมาย : เลือกหมวดกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเช็คถูกตรงชองท่ีตองการ

 
 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว และไปยังหนาแถบถัดไป 

  หนา 3-15 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-24 กลองขอความแจงบันทึกพระราชกําหนดเรียบรอยแลว 

3.4 แถบเอกสารท่ีเก่ียวของ เม่ือผูใชงานทําการบันทึกขอมูลในแถบขอมูลท่ัวไปเสร็จแลว ระบบจะมายังหนาแถบ

เอกสารท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติ  

 

รูปท่ี 3-25 หนาจอการเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

3.4.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ แลวคนหาประกาศหรือคําสั่ง หรือขอมูลท่ี

เก่ียวของกับพระราชกําหนด โดยใหเลือกวาพระราชกําหนดนั้นมีความสัมพันธกับประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ใดบางหลังจาก

นั้นกดปุม  

 

 

รูปท่ี 3-26 หนาจอการเลือกความสัมพันธกับพระราชกําหนด 

3.4.3 หลังจากกดปุมบันทึกเลือกความสัมพันธเรียบรอยแลวระบบแสดงขอมูลหลังจากการเลือกข้ึนมา

อีกครั้ง เพ่ือใหผูใชทําการตรวจสอบกอนท่ีจะกดปุม  เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

  หนา 3-16 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-27 หนาจอการบันทึกเอกสารท่ีเก่ียวของของพระราชกําหนด 

3.4.4 แถบเอกสารแนบทาย เปนการแนบเอกสารตาง ๆ ท่ีอยูแนบทายพระราชกําหนด เชน แบบคําขอ 

หลักฐานการยื่นเอกสาร โดยทําการกดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอใหกรอกขอมูล 

 

รูปท่ี 3-28 หนาจอแสดงขอมูลเอกสารแนบทายพระราชกําหนด 

 

รูปท่ี 3-29 หนาจอการเพ่ิมเอกสารแนบทายพระราชกําหนด 

หนาจอการกรอกขอมูลอธิบายไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ประเภทเอกสาร : ประเภทเอกสารคือ การเลือกวาเอกสารแนบทายนี้อยูใน

ประเภทเอกสารใด ซ่ึงหากผูใชทําการเลือกประเภทเอกสาร 

ระบบจะนําไฟลเอกสารแนบทายไปแสดงในหนาเว็บไซต เมนู

ดาวนโหลดไฟลเอกสาร  

  หนา 3-17 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

แตถาหากผูใชงานกําหนดเปน ไมระบุ… ระบบก็จะแสดงเฉพาะ

ในหนาจอแนบทายของพระราชกําหนดเทานั้น 

ชื่อเอกสาร * : กรอกชื่อเอกสารแนบทาย 

อัพโหลดไฟล 1 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 2 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 3 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

สถานะ :   เลือกสถานะ  

แสดงหนาเว็บไซต : เลือกสถานะการแสดงหนาเว็บไซต  

เม่ือทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม   

3.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 3-30 หนาจอการแสดงปุมแกไขพระราชกําหนด 

3.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยนืยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 3-31 หนาจอการแสดงปุมลบพระราชกําหนด 

 

  หนา 3-18 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 3-32 หนาจอยืนยนัการลบพระราชกําหนด 

4. พระราชกฤษฎีกา 

เมนูพระราชกฤษฎีกา เปนการกรอกขอมูลพระราชกฤษฎีกา สามารถทําไดดังนี้ 

4.1 เลือกเมนูพระราชกฤษฎีกา 

4.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

4.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

 

รูปท่ี 3-33 เลือกเมนูพระราชกฤษฎีกา 

 

รูปท่ี 3-34 หนาจอการแสดงขอมูลพระราชกฤษฎีกา 

  หนา 3-19 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-35 หนาจอการกรอกขอมูลพระราชกฤษฎีกา 

 

 

 

 

หนาจอการกรอกขอมูลพระราชกฤษฎีกา เปนการกรอกแบบมีข้ันตอน โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อภาษาไทย* : กรอกชื่อพระราชกฤษฎีกาท่ีเปนภาษาไทย  

ชื่อภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อพระราชกฤษฎีกาท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายกฎหมาย : กรอกคําอธิบายกฎหมายเพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนา

เว็บไซต 

Keyword: กรอก Keyword เพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนาเว็บไซต 

ยกตัวอยางการกรอกเชน สินคาเกษตรลวงหนา  สินคาเกษตร 

เกษตรกร สินคา 

  หนา 3-20 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หมายเหตุ : แตละคําท่ีตองการเปน Keyword ใหแยกคําโดยการ

เคาะวรรค 

วันท่ีเริ่มมีผล : เลือกวันท่ีเริ่มมีผลของพระราชกฤษฎีกา 

วันท่ีสิ้นสุด : เลือกวันท่ีสิ้นสุดของพระราชกฤษฎีกา ถาไมระบุระบบจะแสดงคําวา 

“เปนตนไป” 

จํานวนมาตรา / ขอ : กรอกจํานวนมาตรา / ขอ ของพระราชกฤษฎีกา 

ราชกิจจานุเบกษา : กรอกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก WWW 

นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

สถานะ : เลือกสถานะของพระราชกฤษฎีกา 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูท่ีรับผิดชอบในการกรอกขอมูล 

หมวดกฎหมาย : เลือกหมวดกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเช็คถูกตรงชองท่ีตองการ

 
 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว และไปยังหนาแถบถัดไป 

  หนา 3-21 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-36 กลองขอความแจงบันทึกพระราชกฤษฎีกาเรียบรอยแลว 

4.4 แถบเอกสารท่ีเก่ียวของ เม่ือผูใชงานทําการบันทึกขอมูลในแถบขอมูลท่ัวไปเสร็จแลว ระบบจะมายังหนาแถบ

เอกสารท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติ  

 

รูปท่ี 3-37 หนาจอการเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

4.4.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ แลวคนหาประกาศหรือคําสั่ง หรือขอมูลท่ี

เก่ียวของกับพระราชกฤษฎีกา โดยใหเลือกวาพระราชกฤษฎีกานั้นมีความสัมพันธกับพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ 

คําสั่ง ใดบาง หลังจากนั้นกดปุม  

 

รูปท่ี 3-38 หนาจอการเลือกความสัมพันธกับพระราชกฤษฎีกา 

4.4.3 หลังจากกดปุมบันทึกเลือกความสัมพันธเรียบรอยแลวระบบแสดงขอมูลหลังจากการเลือกข้ึนมา

อีกครั้ง เพ่ือใหผูใชทําการตรวจสอบกอนท่ีจะกดปุม  เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

 

  หนา 3-22 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 3-39 หนาจอการบันทึกเอกสารท่ีเก่ียวของของพระราชกฤษฎีกา 

4.4.4 แถบเอกสารแนบทาย เปนการแนบเอกสารตาง ๆทายพระราชกฤษฎีกา เชน แบบคําขอ หลักฐาน

การยื่นเอกสาร โดยทําการกดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอใหกรอกขอมูล 

 

รูปท่ี 3-40 หนาจอแสดงขอมูลเอกสารแนบทายพระราชกฤษฎีกา 

 

รูปท่ี 3-41 หนาจอการเพ่ิมเอกสารแนบทายพระราชกฤษฎีกา 

หนาจอการกรอกขอมูลอธิบายไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ประเภทเอกสาร : ประเภทเอกสารคือ การเลือกวาเอกสารแนบทายนี้อยูใน

ประเภทเอกสารใด ซ่ึงหากผูใชทําการเลือกประเภทเอกสาร 

ระบบจะนําไฟลเอกสารแนบทายไปแสดงในหนาเว็บไซต เมนู

ดาวนโหลดไฟลเอกสาร  

แตถาหากผูใชงานกําหนดเปน ไมระบุ… ระบบก็จะแสดงเฉพาะ

ในหนาจอแนบทายของพระราชกฤษฎีกาเทานั้น 

ชื่อเอกสาร * : กรอกชื่อเอกสารแนบทาย 

อัพโหลดไฟล 1 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

  หนา 3-23 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

อัพโหลดไฟล 2 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 3 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

สถานะ :   เลือกสถานะ 

แสดงหนาเว็บไซต : เลือกสถานะการแสดงหนาเว็บไซต  

เม่ือทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม   

4.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 3-42 หนาจอการแสดงปุมแกไขพระราชกฤษฎีกา 

4.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 3-43 หนาจอการแสดงปุมลบพระราชกฤษฎีกา 

  หนา 3-24 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-44 หนาจอยืนยันการลบพระราชกฤษฎีกา 

5. กฎกระทรวง 

เมนูกฎกระทรวง เปนการกรอกขอมูลกฎกระทรวง สามารถทําไดดังนี้ 

5.1 เลือกเมนูกฎกระทรวง 

5.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

5.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

 

รูปท่ี 3-45 เลือกเมนูกฎกระทรวง 

  หนา 3-25 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-46 หนาจอการแสดงขอมูลกฎกระทรวง 

 

 

รูปท่ี 3-47 หนาจอการกรอกขอมูลกฎกระทรวง 

 

 

  หนา 3-26 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

หนาจอการกรอกขอมูลกฎกระทรวง เปนการกรอกแบบมีข้ันตอน โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

กฎกระทรวง : เลือกประเภทกฎกระทรวง 

ชื่อภาษาไทย* : กรอกชื่อกฎกระทรวงท่ีเปนภาษาไทย  

ชื่อภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อกฎกระทรวงท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายกฎหมาย : กรอกคําอธิบายกฎหมายเพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนา

เว็บไซต 

Keyword: กรอก Keyword เพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนาเว็บไซต 

ยกตัวอยางการกรอกเชน สินคาเกษตรลวงหนา  สินคาเกษตร 

เกษตรกร สินคา 

หมายเหตุ : แตละคําท่ีตองการเปน Keyword ใหแยกคําโดยการ

เคาะวรรค 

วันท่ีเริ่มมีผล : เลือกวันท่ีเริ่มมีผลของกฎกระทรวง 

วันท่ีสิ้นสุด : เลือกวันท่ีสิ้นสุดของกฎกระทรวง ถาไมระบุระบบจะแสดงคําวา 

“เปนตนไป” 

จํานวนมาตรา / ขอ : กรอกจํานวนมาตรา / ขอ ของกฎกระทรวง 

ราชกิจจานุเบกษา : กรอกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก WWW 

นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

สถานะ : เลือกสถานะของกฎกระทรวง 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูท่ีรับผิดชอบในการกรอกขอมูล 

หมวดกฎหมาย : เลือกหมวดกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเช็คถูกตรงชองท่ีตองการ

  หนา 3-27 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว และไปยังหนาแถบถัดไป 

 

รูปท่ี 3-48 กลองขอความแจงบันทึกกฎกระทรวงเรียบรอยแลว 

5.4 แถบเอกสารท่ีเก่ียวของ เม่ือผูใชงานทําการบันทึกขอมูลในแถบขอมูลท่ัวไปเสร็จแลว ระบบจะมายังหนาแถบ

เอกสารท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติ  

 

รูปท่ี 3-49 หนาจอการเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

5.4.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ แลวคนหาประกาศหรือคําสั่ง หรือขอมูลท่ี

เก่ียวของกับกฎกระทรวง โดยใหเลือกวากฎกระทรวงนั้นมีความสัมพันธกับพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง 

ใดบาง หลังจากนั้นกดปุม  

 

รูปท่ี 3-50 หนาจอการเลือกความสัมพันธกับกฎกระทรวง 

  หนา 3-28 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

5.4.3 หลังจากกดปุมบันทึกเลือกความสัมพันธเรียบรอยแลวระบบแสดงขอมูลหลังจากการเลือกข้ึนมา

อีกครั้ง เพ่ือใหผูใชทําการตรวจสอบกอนท่ีจะกดปุม  เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

 

รูปท่ี 3-51 หนาจอการบันทึกเอกสารท่ีเก่ียวของของกฎกระทรวง 

5.4.4 แถบเอกสารแนบทาย เปนการแนบเอกสารตาง ๆ ทายกฎกระทรวง เชนแบบคําขอ หลักฐานการ

ยื่นเอกสาร โดยทําการกดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอใหกรอกขอมูล 

 

รูปท่ี 3-52 หนาจอแสดงขอมูลเอกสารแนบทายกฎกระทรวง 

 

รูปท่ี 3-53 หนาจอการเพ่ิมเอกสารแนบทายกฎกระทรวง 

หนาจอการกรอกขอมูลอธิบายไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ประเภทเอกสาร : ประเภทเอกสารคือ การเลือกวาเอกสารแนบทายนี้อยูใน

ประเภทเอกสารใด ซ่ึงหากผูใชทําการเลือกประเภทเอกสาร 

  หนา 3-29 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ระบบจะนําไฟลเอกสารแนบทายไปแสดงในหนาเว็บไซต เมนู

ดาวนโหลดไฟลเอกสาร  

แตถาหากผูใชงานกําหนดเปน ไมระบุ… ระบบก็จะแสดงเฉพาะ

ในหนาจอแนบทายของกฎกระทรวงเทานั้น 

ชื่อเอกสาร * : กรอกชื่อเอกสารแนบทาย 

อัพโหลดไฟล 1 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 2 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 3 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

สถานะ :   เลือกสถานะ  

แสดงหนาเว็บไซต : เลือกสถานะการแสดงหนาเว็บไซต  

เม่ือทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม   

 

 

  

  หนา 3-30 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

5.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

 

รูปท่ี 3-54 หนาจอการแสดงปุมแกไขกฎกระทรวง 

5.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 3-55 หนาจอการแสดงปุมลบกฎกระทรวง 

 

  หนา 3-31 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 3-56 หนาจอยืนยันการลบกฎกระทรวง 

6. ประกาศ 

เมนูประกาศ เปนการกรอกขอมูลประกาศ สามารถทําไดดังนี้ 

6.1 เลือกเมนูประกาศ 

6.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

6.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

 

รูปท่ี 3-57 เลือกเมนูประกาศ 

 

 

รูปท่ี 3-58 หนาจอการแสดงขอมูลประกาศ 

  หนา 3-32 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

 

รูปท่ี 3-59 หนาจอการกรอกขอมูลประกาศ 

 

หนาจอการกรอกขอมูลประกาศ เปนการกรอกแบบมีข้ันตอน โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ประกาศของ : เลือกประเภทประกาศ 

ชื่อภาษาไทย* : กรอกชื่อประกาศท่ีเปนภาษาไทย  

ชื่อภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อประกาศท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายกฎหมาย : กรอกคําอธิบายกฎหมายเพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนา

เว็บไซต 

Keyword: กรอก Keyword เพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนาเว็บไซต 

ยกตัวอยางการกรอกเชน สินคาเกษตรลวงหนา  สินคาเกษตร 

เกษตรกร สินคา 

หมายเหตุ : แตละคําท่ีตองการเปน Keyword ใหแยกคําโดยการ

  หนา 3-33 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

เคาะวรรค 

วันท่ีเริ่มมีผล : เลือกวันท่ีเริ่มมีผลของประกาศ 

วันท่ีสิ้นสุด : เลือกวันท่ีสิ้นสุดของประกาศ ถาไมระบุระบบจะแสดงคําวา “เปน

ตนไป” 

หัวขอ คําอธิบาย 

จํานวนมาตรา / ขอ : กรอกจํานวนมาตรา / ขอ ของประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษา : กรอกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก WWW 

นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

สถานะ : เลือกสถานะของประกาศ 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูท่ีรับผิดชอบในการกรอกขอมูล 

หมวดกฎหมาย : เลือกหมวดกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเช็คถูกตรงชองท่ีตองการ

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว และไปยังหนาแถบถัดไป 

 

รูปท่ี 3-60 กลองขอความแจงบันทึกประกาศเรียบรอยแลว 

  หนา 3-34 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

6.4 แถบเอกสารท่ีเก่ียวของ เม่ือผูใชงานทําการบันทึกขอมูลในแถบขอมูลท่ัวไปเสร็จแลว ระบบจะมายังหนาแถบ

เอกสารท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติ  

 

รูปท่ี 3-61 หนาจอการเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

6.4.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ แลวคนหาประกาศหรือคําสั่ง หรือขอมูลท่ี

เก่ียวของกับประกาศ โดยใหเลือกวาประกาศนั้นมีความสัมพันธกับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง 

ใดบาง หลังจากนั้นกดปุม  

 

 

รูปท่ี 3-62 หนาจอการเลือกความสัมพันธกับประกาศ 

6.4.3 หลังจากกดปุมบันทึกเลือกความสัมพันธเรียบรอยแลวระบบแสดงขอมูลหลังจากการเลือกข้ึนมา

อีกครั้ง เพ่ือใหผูใชทําการตรวจสอบกอนท่ีจะกดปุม  เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

 

รูปท่ี 3-63 หนาจอการบันทึกเอกสารท่ีเก่ียวของของประกาศ 

6.4.4 แถบเอกสารแนบทาย เปนการแนบเอกสารตาง ๆ ทายประกาศ เชน แบบคําขอ หลักฐานการยื่น

เอกสาร โดยทําการกดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอใหกรอกขอมูล 

  หนา 3-35 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-64 หนาจอแสดงขอมูลเอกสารแนบทายประกาศ 

 

รูปท่ี 3-65 หนาจอการเพ่ิมเอกสารแนบทายประกาศ 

หนาจอการกรอกขอมูลอธิบายไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ประเภทเอกสาร : ประเภทเอกสารคือ การเลือกวาเอกสารแนบทายนี้อยูใน

ประเภทเอกสารใด ซ่ึงหากผูใชทําการเลือกประเภทเอกสาร 

ระบบจะนําไฟลเอกสารแนบทายไปแสดงในหนาเว็บไซต เมนู

ดาวนโหลดไฟลเอกสาร  

แตถาหากผูใชงานกําหนดเปน ไมระบุ… ระบบก็จะแสดงเฉพาะ

ในหนาจอแนบทายของประกาศเทานั้น 

ชื่อเอกสาร * : กรอกชื่อเอกสารแนบทาย 

อัพโหลดไฟล 1 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 2 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 3 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

สถานะ :   เลือกสถานะ  

แสดงหนาเว็บไซต : เลือกสถานะการแสดงหนาเว็บไซต  

  หนา 3-36 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

เม่ือทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม   

 

 

  

  หนา 3-37 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

6.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 3-66 หนาจอการแสดงปุมแกไขประกาศ 

6.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 3-67 หนาจอการแสดงปุมลบประกาศ 

 

  หนา 3-38 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 3-68 หนาจอยืนยันการลบประกาศ 

7. ระเบียบ 

เมนูระเบียบ เปนการกรอกขอมูลระเบียบ สามารถทําไดดังนี้ 

7.1 เลือกเมนูระเบียบ 

7.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

7.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

 

รูปท่ี 3-69 เลือกเมนูระเบียบ 

 

รูปท่ี 3-70 หนาจอการแสดงขอมูลระเบียบ 

 

  หนา 3-39 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-71 หนาจอการกรอกขอมูลระเบียบ 

หนาจอการกรอกขอมูลระเบียบ เปนการกรอกแบบมีข้ันตอน โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ระเบียบของ : เลือกประเภทระเบียบ 

ชื่อภาษาไทย* : กรอกชื่อระเบียบท่ีเปนภาษาไทย  

ชื่อภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อระเบียบท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายกฎหมาย : กรอกคําอธิบายกฎหมายเพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนา

เว็บไซต 

Keyword: กรอก Keyword เพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนาเว็บไซต 

ยกตัวอยางการกรอกเชน สินคาเกษตรลวงหนา  สินคาเกษตร 

เกษตรกร สินคา 

หมายเหตุ : แตละคําท่ีตองการเปน Keyword ใหแยกคําโดยการ

เคาะวรรค 

วันท่ีเริ่มมีผล : เลือกวันท่ีเริ่มมีผลของระเบียบ 

วันท่ีสิ้นสุด : เลือกวันท่ีสิ้นสุดของระเบียบ ถาไมระบุระบบจะแสดงคําวา “เปน

ตนไป” 

จํานวนมาตรา / ขอ : กรอกจํานวนมาตรา / ขอ ของระเบียบ 

ราชกิจจานุเบกษา : กรอกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  หนา 3-40 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

 

 

หัวขอ คําอธิบาย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก WWW 

นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

สถานะ : เลือกสถานะของระเบียบ 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูท่ีรับผิดชอบในการกรอกขอมูล 

หมวดกฎหมาย : เลือกหมวดกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเช็คถูกตรงชองท่ีตองการ

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว และไปยังหนาแถบถัดไป 

 

รูปท่ี 3-72 กลองขอความแจงบันทึกระเบียบเรียบรอยแลว 

  หนา 3-41 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

7.4 แถบเอกสารท่ีเก่ียวของ เม่ือผูใชงานทําการบันทึกขอมูลในแถบขอมูลท่ัวไปเสร็จแลว ระบบจะมายังหนาแถบ

เอกสารท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติ  

 

รูปท่ี 3-73 หนาจอการเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

7.4.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ แลวคนหาระเบียบหรือคําสั่ง หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ

กับระเบียบ โดยใหเลือกวาระเบียบนั้นมีความสัมพันธกับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ใดบาง 

หลังจากนั้นกดปุม  

 

รูปท่ี 3-74 หนาจอการเลือกความสัมพันธกับระเบียบ 

7.4.3 หลังจากกดปุมบันทึกเลือกความสัมพันธเรียบรอยแลวระบบแสดงขอมูลหลังจากการเลือกข้ึนมา

อีกครั้ง เพ่ือใหผูใชทําการตรวจสอบกอนท่ีจะกดปุม  เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

 

 

รูปท่ี 3-75 หนาจอการบันทึกเอกสารท่ีเก่ียวของของระเบียบ 

7.4.4 แถบเอกสารแนบทาย เปนการแนบเอกสารตาง ๆ ทายระเบียบ เชน แบบคําขอ หลักฐานการยื่น

เอกสาร โดยทําการกดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอใหกรอกขอมูล 

 

  หนา 3-42 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 3-76 หนาจอแสดงขอมูลเอกสารแนบทายระเบียบ 

 

รูปท่ี 3-77 หนาจอการเพ่ิมเอกสารแนบทายระเบียบ 

หนาจอการกรอกขอมูลอธิบายไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ประเภทเอกสาร : ประเภทเอกสารคือ การเลือกวาเอกสารแนบทายนี้อยูใน

ประเภทเอกสารใด ซ่ึงหากผูใชทําการเลือกประเภทเอกสาร 

ระบบจะนําไฟลเอกสารแนบทายไปแสดงในหนาเว็บไซต เมนู

ดาวนโหลดไฟลเอกสาร  

แตถาหากผูใชงานกําหนดเปน ไมระบุ… ระบบก็จะแสดงเฉพาะ

ในหนาจอแนบทายของระเบียบเทานั้น 

ชื่อเอกสาร * : กรอกชื่อเอกสารแนบทาย 

อัพโหลดไฟล 1 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 2 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 3 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

สถานะ :   เลือกสถานะ  

แสดงหนาเว็บไซต : เลือกสถานะการแสดงหนาเว็บไซต  

เม่ือทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม   

 

 

 

  หนา 3-43 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

  

  หนา 3-44 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

7.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

 

รูปท่ี 3-78 หนาจอการแสดงปุมแกไขระเบียบ 

7.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

 

รูปท่ี 3-79 หนาจอการแสดงปุมลบระเบียบ 

 

รูปท่ี 3-80 หนาจอยืนยันการลบระเบียบ 

  หนา 3-45 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

  หนา 3-46 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

8. คําสั่ง 

เมนูคําสั่ง เปนการกรอกขอมูลคําสั่ง สามารถทําไดดังนี้ 

8.1 เลือกเมนูคําสั่ง 

8.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

8.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

 

รูปท่ี 3-81 เลือกเมนูคําสั่ง 

 

รูปท่ี 3-82 หนาจอการแสดงขอมูลคําสั่ง 

 

  หนา 3-47 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-83 หนาจอการกรอกขอมูลคําสั่ง 

หนาจอการกรอกขอมูลคําสั่ง เปนการกรอกแบบมีข้ันตอน โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

คําสั่งของ : เลือกประเภทคําสั่ง 

ชื่อภาษาไทย* : กรอกชื่อคําสั่งท่ีเปนภาษาไทย  

ชื่อภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อคําสั่งท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายกฎหมาย : กรอกคําอธิบายกฎหมายเพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนา

เว็บไซต 

Keyword: กรอก Keyword เพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนาเว็บไซต 

ยกตัวอยางการกรอกเชน สินคาเกษตรลวงหนา  สินคาเกษตร 

เกษตรกร สินคา 

หมายเหตุ : แตละคําท่ีตองการเปน Keyword ใหแยกคําโดยการ

เคาะวรรค 

วันท่ีเริ่มมีผล : เลือกวันท่ีเริ่มมีผลของคําสั่ง 

วันท่ีสิ้นสุด : เลือกวันท่ีสิ้นสุดของคําสั่ง ถาไมระบุระบบจะแสดงคําวา “เปนตน

  หนา 3-48 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

ไป” 

จํานวนมาตรา / ขอ : กรอกจํานวนมาตรา / ขอ ของคําสั่ง 

ราชกิจจานุเบกษา : กรอกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หัวขอ คําอธิบาย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก WWW 

นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

สถานะ : เลือกสถานะของคําสั่ง 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูท่ีรับผิดชอบในการกรอกขอมูล 

หมวดกฎหมาย : เลือกหมวดกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเช็คถูกตรงชองท่ีตองการ

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว และไปยังหนาแถบถัดไป 

 

รูปท่ี 3-84 กลองขอความแจงบันทึกคําสั่งเรียบรอยแลว 

  หนา 3-49 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

8.4 แถบเอกสารท่ีเก่ียวของ เม่ือผูใชงานทําการบันทึกขอมูลในแถบขอมูลท่ัวไปเสร็จแลว ระบบจะมายังหนาแถบ

เอกสารท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติ  

 

รูปท่ี 3-85 หนาจอการเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

8.4.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ แลวคนหาคําสั่งหรือประกาศ หรือขอมูลท่ี

เก่ียวของกับคําสั่ง โดยใหเลือกวาคําสั่งนั้นมีความสัมพันธกับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ง 

ใดบาง หลังจากนั้นกดปุม  

 

รูปท่ี 3-86 หนาจอการเลือกความสัมพันธกับคําสั่ง 

8.4.3 หลังจากกดปุมบันทึกเลือกความสัมพันธเรียบรอยแลวระบบแสดงขอมูลหลังจากการเลือกข้ึนมา

อีกครั้ง เพ่ือใหผูใชทําการตรวจสอบกอนท่ีจะกดปุม  เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

 

 

รูปท่ี 3-87 หนาจอการบันทึกเอกสารท่ีเก่ียวของของคําสั่ง 

8.4.4 แถบเอกสารแนบทาย เปนการแนบเอกสารตาง ๆ ทายคําสั่ง  เชน แบบคําขอ หลักฐานการยื่น

เอกสาร โดยทําการกดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอใหกรอกขอมูล 

 

  หนา 3-50 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-88 หนาจอแสดงขอมูลเอกสารแนบทายคําสั่ง 

 

รูปท่ี 3-89 หนาจอการเพ่ิมเอกสารแนบทายคําสั่ง 

หนาจอการกรอกขอมูลอธิบายไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ประเภทเอกสาร : ประเภทเอกสารคือ การเลือกวาเอกสารแนบทายนี้อยูใน

ประเภทเอกสารใด ซ่ึงหากผูใชทําการเลือกประเภทเอกสาร 

ระบบจะนําไฟลเอกสารแนบทายไปแสดงในหนาเว็บไซต เมนู

ดาวนโหลดไฟลเอกสาร  

แตถาหากผูใชงานกําหนดเปน ไมระบุ… ระบบก็จะแสดงเฉพาะ

ในหนาจอแนบทายของคําสั่งเทานั้น 

ชื่อเอกสาร * : กรอกชื่อเอกสารแนบทาย 

อัพโหลดไฟล 1 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 2 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 3 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

สถานะ :   เลือกสถานะ  

แสดงหนาเว็บไซต : เลือกสถานะการแสดงหนาเว็บไซต  

  หนา 3-51 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

เม่ือทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม   

 

 

 

 

  

  หนา 3-52 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

8.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

 

รูปท่ี 3-90 หนาจอการแสดงปุมแกไขคําสั่ง 

8.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 3-91 หนาจอการแสดงปุมลบคําสั่ง 

 

  หนา 3-53 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 3-92 หนาจอยืนยันการลบคําสั่ง 

9. ขอบังคับ 

เมนูขอบังคับ เปนการกรอกขอมูลขอบังคับ สามารถทําไดดังนี้ 

9.1 เลือกเมนูขอบังคับ 

9.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

9.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

 

รูปท่ี 3-93 เลือกเมนูขอบังคับ 

 

รูปท่ี 3-94 หนาจอการแสดงขอมูลขอบังคับ 

  หนา 3-54 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-95 หนาจอการกรอกขอมูลขอบังคับ 

หนาจอการกรอกขอมูลขอบังคับ เปนการกรอกแบบมีข้ันตอน โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อภาษาไทย* : กรอกชื่อขอบังคับท่ีเปนภาษาไทย  

ชื่อภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อขอบังคับท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายกฎหมาย : กรอกคําอธิบายกฎหมายเพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนา

เว็บไซต 

Keyword: กรอก Keyword เพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนาเว็บไซต 

ยกตัวอยางการกรอกเชน สินคาเกษตรลวงหนา  สินคาเกษตร 

เกษตรกร สินคา 

หมายเหตุ : แตละคําท่ีตองการเปน Keyword ใหแยกคําโดยการ

เคาะวรรค 

วันท่ีเริ่มมีผล : เลือกวันท่ีเริ่มมีผลของขอบังคับ 

วันท่ีสิ้นสุด : เลือกวันท่ีสิ้นสุดของขอบังคับ ถาไมระบุระบบจะแสดงคําวา “เปน

ตนไป” 

จํานวนมาตรา / ขอ : กรอกจํานวนมาตรา / ขอ ของขอบังคับ 

ราชกิจจานุเบกษา : กรอกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

  หนา 3-55 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก WWW 

นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

สถานะ : เลือกสถานะของขอบังคับ 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูท่ีรับผิดชอบในการกรอกขอมูล 

หมวดกฎหมาย : เลือกหมวดกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเช็คถูกตรงชองท่ีตองการ

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว และไปยังหนาแถบถัดไป 

 

รูปท่ี 3-96 กลองขอความแจงบันทึกขอบังคับเรียบรอยแลว 

9.4 แถบเอกสารท่ีเก่ียวของ เม่ือผูใชงานทําการบันทึกขอมูลในแถบขอมูลท่ัวไปเสร็จแลว ระบบจะมายังหนาแถบ

เอกสารท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติ  

 

รูปท่ี 3-97 หนาจอการเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

  หนา 3-56 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

9.4.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ แลวคนหาขอบังคับหรือประกาศ หรือขอมูลท่ี

เก่ียวของกับขอบังคับ โดยใหเลือกวาขอบังคับนั้นมีความสัมพันธกับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ คําสั่ง ใดบาง 

หลังจากนั้นกดปุม  

 

รูปท่ี 3-98 หนาจอการเลือกความสัมพันธกับขอบังคับ 

9.4.3 หลังจากกดปุมบันทึกเลือกความสัมพันธเรียบรอยแลวระบบแสดงขอมูลหลังจากการเลือกข้ึนมา

อีกครั้ง เพ่ือใหผูใชทําการตรวจสอบกอนท่ีจะกดปุม  เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

 

 

รูปท่ี 3-99 หนาจอการบันทึกเอกสารท่ีเก่ียวของของขอบังคับ 

9.4.4 แถบเอกสารแนบทาย เปนการแนบเอกสารตาง ๆ ทายขอบังคับ เชนแบบคําขอ หลักฐานการยื่น

เอกสาร โดยทําการกดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอใหกรอกขอมูล 

 

 

รูปท่ี 3-100 หนาจอแสดงขอมูลเอกสารแนบทายขอบังคับ 

  หนา 3-57 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-101 หนาจอการเพ่ิมเอกสารแนบทายขอบังคับ 

หนาจอการกรอกขอมูลอธิบายไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ประเภทเอกสาร : ประเภทเอกสารคือ การเลือกวาเอกสารแนบทายนี้อยูใน

ประเภทเอกสารใด ซ่ึงหากผูใชทําการเลือกประเภทเอกสาร 

ระบบจะนําไฟลเอกสารแนบทายไปแสดงในหนาเว็บไซต เมนู

ดาวนโหลดไฟลเอกสาร  

แตถาหากผูใชงานกําหนดเปน ไมระบุ… ระบบก็จะแสดงเฉพาะ

ในหนาจอแนบทายของขอบังคับเทานั้น 

ชื่อเอกสาร * : กรอกชื่อเอกสารแนบทาย 

อัพโหลดไฟล 1 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 2 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 3 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

สถานะ :   เลือกสถานะ  

แสดงหนาเว็บไซต : เลือกสถานะการแสดงหนาเว็บไซต  

เม่ือทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม   

9.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  หนา 3-58 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

รูปท่ี 3-102 หนาจอการแสดงปุมแกไขขอบังคับ 

9.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 3-103 หนาจอการแสดงปุมลบขอบังคับ 

 

รูปท่ี 3-104 หนาจอยืนยันการลบขอบังคับ 

  

  หนา 3-59 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

10. หลักเกณฑ 

เมนูคําสั่ง เปนการกรอกขอมูลหลักเกณฑ สามารถทําไดดังนี้ 

10.1 เลือกเมนูหลักเกณฑ 

10.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

10.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

 

รูปท่ี 3-105 เลือกเมนูหลักเกณฑ 

 

รูปท่ี 3-106 หนาจอการแสดงขอมูลหลักเกณฑ 

  หนา 3-60 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-107 หนาจอการกรอกขอมูลหลักเกณฑ 

หนาจอการกรอกขอมูลหลักเกณฑ เปนการกรอกแบบมีข้ันตอน โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อภาษาไทย* : กรอกชื่อหลักเกณฑท่ีเปนภาษาไทย  

ชื่อภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อหลักเกณฑท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายกฎหมาย : กรอกคําอธิบายกฎหมายเพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนา

เว็บไซต 

Keyword: กรอก Keyword เพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาในหนาเว็บไซต 

ยกตัวอยางการกรอกเชน สินคาเกษตรลวงหนา  สินคาเกษตร 

เกษตรกร สินคา 

หมายเหตุ : แตละคําท่ีตองการเปน Keyword ใหแยกคําโดยการ

เคาะวรรค 

วันท่ีเริ่มมีผล : เลือกวันท่ีเริ่มมีผลของหลักเกณฑ 

วันท่ีสิ้นสุด : เลือกวันท่ีสิ้นสุดของหลักเกณฑ ถาไมระบุระบบจะแสดงคําวา “เปน

ตนไป” 

จํานวนมาตรา / ขอ : กรอกจํานวนมาตรา / ขอ ของหลักเกณฑ 

ราชกิจจานุเบกษา : กรอกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  หนา 3-61 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หัวขอ คําอธิบาย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก WWW 

นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

สถานะ : เลือกสถานะของหลักเกณฑ 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูท่ีรับผิดชอบในการกรอกขอมูล 

หมวดกฎหมาย : เลือกหมวดกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเช็คถูกตรงชองท่ีตองการ

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว และไปยังหนาแถบถัดไป 

 

รูปท่ี 3-108 กลองขอความแจงบันทึกหลักเกณฑเรียบรอยแลว 

10.4 แถบเอกสารท่ีเก่ียวของ เม่ือผูใชงานทําการบันทึกขอมูลในแถบขอมูลท่ัวไปเสร็จแลว ระบบจะมายังหนา

แถบเอกสารท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติ  

 

  หนา 3-62 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 3-109 หนาจอการเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

10.4.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของ แลวคนหาหลักเกณฑหรือประกาศ หรือขอมูลท่ี

เก่ียวของกับหลักเกณฑ โดยใหเลือกวาหลักเกณฑนั้นมีความสัมพันธกับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 

คําสั่ง ใดบาง หลังจากนั้นกดปุม  

 

รูปท่ี 3-110 หนาจอการเลือกความสัมพันธกับหลักเกณฑ 

10.4.3 หลังจากกดปุมบันทึกเลือกความสัมพันธเรียบรอยแลวระบบแสดงขอมูลหลังจากการเลือกข้ึนมา

อีกครั้ง เพ่ือใหผูใชทําการตรวจสอบกอนท่ีจะกดปุม  เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

 

 

รูปท่ี 3-111 หนาจอการบันทึกเอกสารท่ีเก่ียวของของหลักเกณฑ 

10.4.4 แถบเอกสารแนบทาย เปนการแนบเอกสารตาง ๆ ของหลักเกณฑ เชน แบบคําขอ หลักฐานการ

ยื่นเอกสาร โดยทําการกดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอใหกรอกขอมูล 

 

รูปท่ี 3-112 หนาจอแสดงขอมูลเอกสารแนบทายหลักเกณฑ 

  หนา 3-63 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-113 หนาจอการเพ่ิมเอกสารแนบทายหลักเกณฑ 

 

หนาจอการกรอกขอมูลอธิบายไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ประเภทเอกสาร : ประเภทเอกสารคือ การเลือกวาเอกสารแนบทายนี้อยูใน

ประเภทเอกสารใด ซ่ึงหากผูใชทําการเลือกประเภทเอกสาร 

ระบบจะนําไฟลเอกสารแนบทายไปแสดงในหนาเว็บไซต เมนู

ดาวนโหลดไฟลเอกสาร  

แตถาหากผูใชงานกําหนดเปน ไมระบุ… ระบบก็จะแสดงเฉพาะ

ในหนาจอแนบทายของหลักเกณฑเทานั้น 

ชื่อเอกสาร * : กรอกชื่อเอกสารแนบทาย 

อัพโหลดไฟล 1 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 2 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

อัพโหลดไฟล 3 : สามารถอัพโหลดไฟลเอกสารประเภทใดก็ได 

สถานะ :   เลือกสถานะ  

แสดงหนาเว็บไซต : เลือกสถานะการแสดงหนาเว็บไซต  

เม่ือทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม   

10.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  หนา 3-64 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

รูปท่ี 3-114 หนาจอการแสดงปุมแกไขหลักเกณฑ 

10.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 3-115 หนาจอการแสดงปุมลบหลักเกณฑ 

 

รูปท่ี 3-116 หนาจอยืนยันการลบหลักเกณฑ 

  

  หนา 3-65 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

11. แนวทางการแกปญหาในสถานการณตางๆ 

เมนูแนวทางการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ เปนเมนูท่ีใชในการกรอกแนวทางการแกปญหาในสถานการณ 

ตาง ๆ ของกฎหมายท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถเพ่ิม แกไข และลบได   

11.1 เลือกเมนูแนวทางการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

11.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

11.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

 

รูปท่ี 3-117 หนาจอเมนูแนวทางการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

 

รูปท่ี 3-118 หนาจอการแสดงขอมูลแนวทางการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

  หนา 3-66 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-119 หนาจอการกรอกแนวทางการแกปญหา 

หนาจอการกรอกขอมูลแนวทางการแกปญหา เปนการกรอกขอมูลแบบหนาจอเดียวอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

เรื่อง* : กรอกชื่อเรื่องของแนวทางการแกปญหา 

กฎหมาย : กรอกกฎหมายท่ีเปนแนวทางการแกปญหา 

แสดงหนาเว็บไซต : เลือแสดงหนาเว็บไซตหรือไม  

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบ 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของได โดยทําการกดปุม 

เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนินการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

  หนา 3-67 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-120 กลองขอความแจงบันทึกแนวทางการแกปญหาเรยีบรอยแลว 

 
11.4 เม่ือทําการกรอกขอมูลแลวระบบจะแสดงในหนาเว็บไซต 

 

รูปท่ี 3-121 แสดงผลแนวทางการแกไขปญหาเรื่องราคาสุกรในหนาเว็บไซต 

11.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

Tip     ชองกรอกกฎหมาย  ตามลูกศรชี้ผูใชงานสามารถกรอกชื่อพระราชบัญญัติ ประกาศ หรือ คําสั่งเขาไป

ในชองการกรอกได แลวระบบจะดึงขอมูลมาใหเลือก

   

  หนา 3-68 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 3-122 หนาจอการแสดงปุมแกไขแนวทางการแกปญหา 

  

  หนา 3-69 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

11.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 3-123 หนาจอการแสดงปุมลบแนวทางการแกปญหา 

 

รูปท่ี 3-124 หนาจอยืนยันการลบแนวทางการแกปญหา 

12. ความเห็นทางวชิาการ 

เมนูความเห็นทางวิชาการ เปนเมนูท่ีใชในการกรอกความเห็นทางวิชาการ โดยสามารถเพ่ิม แกไข และลบได   

12.1 เลือกเมนูความเห็นทางวิชาการ 

12.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

12.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

  หนา 3-70 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 3-125 หนาจอเมนูความเห็นทางวิชาการ 

 

รูปท่ี 3-126 หนาจอการแสดงขอมูลความเห็นทางวิชาการ 

 

รูปท่ี 3-127 หนาจอการกรอกความเห็นทางวิชาการ 

หนาจอการกรอกขอมูลความเห็นทางวิชาการ เปนการกรอกขอมูลแบบหนาจอเดียวอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

เรื่อง* : กรอกชื่อเรื่องของแนวทางการแกปญหา 

กฎหมาย : กรอกกฎหมายท่ีเปนแนวทางการแกปญหา 

แสดงหนาเว็บไซต : เลือแสดงหนาเว็บไซตหรือไม  

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบ 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

  หนา 3-71 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของได โดยทําการกดปุม 

เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนินการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 3-128 กลองขอความแจงบันทึกความเห็นทางวิชาการ 

 
12.4 เม่ือทําการกรอกขอมูลแลวระบบจะแสดงในหนาเว็บไซต 

 

รูปท่ี 3-129 แสดงความเห็นทางวิชาการ 

Tip     ชองกรอกกฎหมาย  ตามลูกศรชี้ผูใชงานสามารถกรอกชื่อพระราชบัญญัติ ประกาศ หรือ คําสั่งเขาไป

ในชองการกรอกได แลวระบบจะดึงขอมูลมาใหเลือก

   

  หนา 3-72 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

  หนา 3-73 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

12.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 3-130 หนาจอการแสดงปุมแกไขความเห็นทางวิชาการ 

12.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 3-131 หนาจอการแสดงปุมลบความเห็นทางวิชาการ 

 

รูปท่ี 3-132 หนาจอยืนยันการลบความเห็นทางวิชาการ 

  

  หนา 3-74 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

13. หมวดหมูกฎหมายหลกั 

เมนูหมวดหมูกฎหมายหลัก เปนเมนูท่ีใชในกําหนดขอมูลพ้ืนฐานของหมวดหมูกฎหมายเพ่ือเอาไปใชในการเลือก

วากฎหมายแตละตัวมีหมวดหมูกฎหมายหลักอะไรบาง โดยสามารถเพ่ิม แกไข และลบได   

13.1 เลือกเมนูหมวดหมูกฎหมายหลัก 

13.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

13.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 3-133 หนาจอเมนูหมวดหมูกฎหมายหลกั 

 

รูปท่ี 3-134 หนาจอการแสดงขอมูลหมวดหมูกฎหมายหลัก 

 

รูปท่ี 3-135 หนาจอการกรอกหมวดหมูกฎหมายหลัก 

  

  หนา 3-75 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หนาจอการกรอกหมวดหมูกฎหมายหลักเปนการกรอกขอมูลแบบหนาจอเดียว โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

หมวดหมูกฎหมายหลัก * : กรอกชื่อหมวดหมูกฎหมายหลัก 

สถานะ : เลือกสถานะ 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว  

 

รูปท่ี 3-136 กลองขอความแจงบันทึกหมวดหมูกฎหมายหลัก 

13.4 เม่ือทําการเพ่ิมหมวดกฎหมาย ระบบจะดึงมาแสดงในหนาจอเมนูการกรอกขอมูลของกฎหมาย 

 

รูปท่ี 3-137 ตัวอยางหนาจอหลักเกณฑท่ีมีการแสดงหมวดกฎหมาย 

 

  หนา 3-76 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

13.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 3-138 หนาจอการแสดงปุมแกไขหมวดหมูกฎหมายหลัก 

13.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือ ยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 3-139 หนาจอการแสดงปุมลบหมวดหมูกฎหมายหลัก 

 

รูปท่ี 3-140 หนาจอยืนยันการลบหมวดหมูกฎหมายหลัก 

 

 

 

 

  หนา 3-77 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

14. หมวดหมูกฎหมายรอง 

เมนูหมวดหมูกฎหมายรอง เปนเมนูท่ีใชในกําหนดขอมูลพ้ืนฐานของหมวดหมูกฎหมายรองเพ่ือเอาไปใชในการ

เลือกวากฎหมายแตละตัวมีหมวดหมูกฎหมายรองอะไรบาง โดยสามารถเพ่ิม แกไข และลบได   

14.1 เลือกเมนูหมวดหมูกฎหมายรอง 

14.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

14.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 3-141 หนาจอเมนูหมวดหมูกฎหมายรอง 

 

รูปท่ี 3-142 หนาจอการแสดงขอมูลหมวดหมูกฎหมายรอง 

  หนา 3-78 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-143 หนาจอการกรอกหมวดหมูกฎหมายรอง 

 

หนาจอการกรอกหมวดหมูกฎหมายรองเปนการกรอกขอมูลแบบหนาจอเดียว โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

กฎหมายหลัก *: เลือกกฎหมายหลัก 

หมวดหมูกฎหมายรอง * : กรอกชื่อหมวดหมูกฎหมายรอง วาอยูภายใตหมวดหมูกฎหมายหลักใดบาง 

สถานะ : เลือกสถานะ 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว  

 

รูปท่ี 3-144 กลองขอความแจงบันทึกหมวดหมูกฎหมายรอง 

14.4 เม่ือทําการเพ่ิมหมวดหมูกฎหมายรอง ระบบจะดึงมาแสดงในหนาจอเมนูการกรอกขอมูลของกฎหมาย 

  หนา 3-79 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-145 ตัวอยางหนาหมวดหมูกฎหมายรอง 

14.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 3-146 หนาจอการแสดงปุมแกไขหมวดหมูกฎหมายรอง 

14.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือ ยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 3-147 หนาจอการแสดงปุมลบหมวดหมูกฎหมายรอง 

 

รูปท่ี 3-148 หนาจอยืนยันการลบหมวดหมูกฎหมายรอง 

  หนา 3-80 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

15. กลุมกฎหมาย 

เมนูกลุมกฎหมาย เปนเมนูท่ีใชในกําหนดขอมูลพ้ืนฐานของกลุมกฎหมายเพ่ือเอาไปใชในการเลือกวากฎหมายแต

ละฉบับมีกลุมกฎหมายอะไรบาง โดยสามารถเพ่ิม แกไข และลบได   

15.1 เลือกเมนูกลุมกฎหมาย 

15.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

15.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 3-149 หนาจอเมนูกลุมกฎหมาย 

 

รูปท่ี 3-150 หนาจอการแสดงขอมูลกลุมกฎหมาย 

 

รูปท่ี 3-151 หนาจอการกรอกกลุมกฎหมาย 

หนาจอการกลุมกฎหมายเปนการกรอกขอมูลแบบหนาจอเดียว โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

  หนา 3-81 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อกลุมกฎหมาย *: กรอกชื่อกลุมกฎหมาย 

ประเภทกฎหมาย * : เลือกประเภทกฎหมายท่ีจะนําไปแสดง 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว  

 

รูปท่ี 3-152 กลองขอความแจงบันทึกกลุมกฎหมาย 

15.4 เม่ือทําการเพ่ิมกลุมกฎหมาย ระบบจะดึงมาแสดงในหนาจอเมนูการกรอกขอมูลของกฎหมาย 

 

รูปท่ี 3-153 ตัวอยางหนากลุมกฎหมายท่ีแสดงในหนาจอกฎกระทรวง 

15.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 3-154 หนาจอการแสดงปุมแกไขกลุมกฎหมาย 

  

  หนา 3-82 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

15.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือ ยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 3-155 หนาจอการแสดงปุมลบกลุมกฎหมาย 

 

รูปท่ี 3-156 หนาจอยืนยันการลบกลุมกฎหมาย 

16. รางพระราชบัญญัติในความรับผิดชอบ 

16.1 เลือกเมนูรางพระราชบัญญัติในความรับผิดชอบ 

16.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

16.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 3-157 หนาจอเมนูรางพระราชบัญญัติในความรับผิดชอบ 

  หนา 3-83 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-158 หนาจอการแสดงขอมูลรางพระราชบัญญัติในความรับผิดชอบ 

 

รูปท่ี 3-159 หนาจอการกรอกขอมูลรางพระราชบัญญัติในความรับผิดชอบ 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อภาษาไทย * : กรอกชื่อภาษาไทย 

ชื่อภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายกฎหมาย : กรอกคําอธิบายกฎหมาย 

จํานวนมาตรา : กรอกจํานวนมาตรา 

สถานะ : เลือกสถานะของรางพระราชบัญญัติในความรับผิดชอบ  

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทํานิติกรรมสัญญา 

 
เลือกแนบไฟลไดทุกประเภทไฟล 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

  หนา 3-84 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอก

ขอมูล ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับราง

พระราชบัญญัติในความรับผิดชอบได โดยทําการกดปุม 

เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนนิการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 3-160 กลองขอความแจงบันทึกรางพระราชบัญญัติในความรับผิดชอบเรียบรอยแลว 

16.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 3-161 หนาจอการแสดงปุมแกไขรางพระราชบัญญัติในความรับผิดชอบ 

16.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

  หนา 3-85 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 3-162 หนาจอการแสดงปุมลบรางพระราชบัญญัติในความรับผิดชอบ 

 

รูปท่ี 3-163 หนาจอยืนยันการลบรางพระราชบัญญัติในความรับผิดชอบ 

  หนา 3-86 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 บทที่ 4 นิติกรรมสัญญา 

นิติกรรมสัญญา เปนเมนูท่ีจัดการขอมูลของกลุมนิติกรรมสัญญา โดยสามารถเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลตาง ๆ ของเมนู      

นิติกรรมสัญญาได โดยมีเมนูยอยดังนี้ 

1. นิติกรรมสัญญา 

1.1 เลือกเมนูนิติกรรมสัญญา  

1.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

1.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 4-1 เลือกเมนูนิติกรรมสัญญา 

 

รูปท่ี 4-2 หนาจอการแสดงขอมูลนิติกรรมสัญญา 

  

รูปท่ี 4-3 หนาจอการกรอกขอมูลนิติกรรมสัญญา 

  

  หนา 4-1 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

เรื่อง* : กรอกชื่อเรื่องนิติกรรมสัญญา 

วันท่ีทําสัญญา : วันท่ีเริ่มทํานิติกรรมสัญญา 

วันท่ีสิ้นสุดสัญญา : วันท่ีสิ้นสุดการทํานิตกิรรมสัญญา 

ชื่อสัญญา : กรอกชื่อสัญญา 

รายละเอียด : กรอกรายละเอียดของสัญญา 

สถานะ : สถานะของสัญญา  

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทํานิติกรรมสัญญา 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับนิติกรรมสัญญาได 

โดยทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนนิการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 4-4 กลองขอความแจงบันทึกนิติกรรมสัญญาเรียบรอยแลว 

  หนา 4-2 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

  หนา 4-3 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 4-5 หนาจอการแสดงปุมแกไขนิติกรรมสัญญา 

1.4.2 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะ

ลบ กดปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 4-6 หนาจอการแสดงปุมลบนิติกรรมสัญญา 

 

รูปท่ี 4-7 หนาจอยืนยนัการลบนิติกรรมสัญญา 

  

  หนา 4-4 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

2. บันทึกขอตกลง 

2.1 เลือกเมนูบันทึกขอตกลง  

2.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

2.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 4-8 เลือกเมนูบันทึกขอตกลง 

 

รูปท่ี 4-9 หนาจอการแสดงขอมูลบันทึกขอตกลง 

  

รูปท่ี 4-10 หนาจอการกรอกขอมูลบันทึกขอตกลง 

  

  หนา 4-5 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

เรื่อง* : กรอกชื่อเรื่องบันทึกขอตกลง 

วันท่ีทําบันทึกขอตกลง : วันท่ีเริ่มทําบันทึกขอตกลง 

วันท่ีสิ้นสุดบันทึกขอตกลง : วันท่ีสิ้นสุดของทึกขอตกลง 

รายละเอียด : กรอกรายละเอียดของบันทึกขอตกลง 

สถานะ : สถานะของบันทึกขอตกลง 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทําบันทึกขอตกลง 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับบันทึกขอตกลงได 

โดยทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนินการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 4-11 กลองขอความแจงบันทึกขอตกลงเรียบรอยแลว 

  หนา 4-6 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

2.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 4-12 หนาจอการแสดงปุมแกไขบันทึกขอตกลง 

2.4.2 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะ

ลบ กดปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 4-13 หนาจอการแสดงปุมลบบันทึกขอตกลง 

 

รูปท่ี 4-14 หนาจอยืนยนัการลบบันทึกขอตกลง 

  

  หนา 4-7 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

3. การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 

3.1 เลือกเมนูการไกลเกลี่ยขอพิพาท  

3.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

3.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 4-15 เลือกเมนูการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 

รูปท่ี 4-16 หนาจอการแสดงขอมูลการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

  

รูปท่ี 4-17 หนาจอการกรอกขอมูลการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

  

  หนา 4-8 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อ* : กรอกชื่อเรื่องการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

วันท่ี: วันท่ีเริ่มทําการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

วันท่ีสิ้นสุด : วันท่ีสิ้นสุดการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

รายละเอียด : กรอกรายละเอียดของการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

สถานะ : สถานะของการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทําการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทได โดยทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนินการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 4-18 กลองขอความแจงบันทึกการไกลเกลี่ยขอพิพาทเรียบรอยแลว 

  หนา 4-9 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

  หนา 4-10 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

3.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 4-19 หนาจอการแสดงปุมแกไขการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

3.4.2 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะ

ลบ กดปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 4-20 หนาจอการแสดงปุมลบการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 

รูปท่ี 4-21 หนาจอยืนยนัการลบการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 

4. การใชสิทธิเรียกรอง 

4.1 เลือกเมนูการใชสิทธิเรียกรอง  

4.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

4.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

  หนา 4-11 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 4-22 เลือกเมนูการใชสิทธิเรียกรอง 

 

รูปท่ี 4-23 หนาจอการแสดงขอมูลการใชสิทธิเรียกรอง 

  

รูปท่ี 4-24 หนาจอการกรอกขอมูลการใชสิทธิเรียกรอง 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อ* : กรอกชื่อเรื่องการใชสิทธิเรียกรอง 

วันท่ี: วันท่ีเริ่มทําการใชสิทธิเรียกรอง 

วันท่ีสิ้นสุด : วันท่ีสิ้นสุดการใชสิทธิเรียกรอง 

รายละเอียด : กรอกรายละเอียดของการใชสิทธิเรียกรอง 

สถานะ : สถานะของการใชสิทธิเรียกรอง 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทําการใชสิทธิเรียกรอง 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

  หนา 4-12 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการใชสิทธิเรียกรอง

ได โดยทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนินการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 4-25 กลองขอความแจงบันทึกการใชสิทธิเรียกรองเรียบรอยแลว 

4.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 4-26 หนาจอการแสดงปุมแกไขการใชสิทธิเรียกรอง 

4.4.2 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะ

ลบ กดปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

  หนา 4-13 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 4-27 หนาจอการแสดงปุมลบการใชสิทธิเรียกรอง 

 

รูปท่ี 4-28 หนาจอยืนยนัการลบการใชสิทธิเรียกรอง

  หนา 4-14 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 บทที่ 5 คําวินิจฉัย/ความเห็น 

เมนูคําวินิจฉัย/ความเห็น เปนสวนของการบันทึกขอมูลของคําวินิจฉัย/ความเห็น ท่ีเปนกฎหมายในความ

รับผิดชอบ และกฎหมายอ่ืน ๆ โดยสามารถทําการเพ่ิม แกไข และลบ ขอมูลได โดยมีเมนูยอย ดังนี้ 

1. กฎหมายในความรับผิดชอบ 

1.1 คําพิพากษา เปนการกรอกขอมูลของคําพิพากษา ตามกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ สามารถทําไดดังนี้ 

1.1.1 เลือกเมนูคําพิพากษา  

1.1.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

1.1.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 5-1 เลือกเมนูคําพิพากษา 

 

รูปท่ี 5-2 หนาจอการแสดงขอมูลคําพิพากษา 

  หนา 5-1 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

 

รูปท่ี 5-3 หนาจอการกรอกขอมูลคําพิพากษา 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

เรื่อง* : กรอกชื่อเรื่องคําพิพากษา 

กฎหมาย : กรอกชื่อกฎหมายท่ีเก่ียวของกับคําพิพากษา 

ศาลท่ีพิพากษา : กรอกชื่อศาลท่ีพิพากษา 

คําพิพากษา ศาลฎีกา/ศาลปกครองสูงสุดท่ี : กรอกเลขคําพิพากษา ศาลฎีกา/ศาลปกครองสูงสุด 

วันท่ี : เลือกวันท่ีท่ีศาลพิพากษาคดีนั้น 

หนวยงานท่ีวินิจฉัย/ความเห็น : กรอกหนวยงานท่ีวินิจฉัย/ความเห็น  

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก 

WWW นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

แสดงหนาเว็บไซต : เลือกสถานะการแสดงหนาเว็บไซต  

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบท่ีเก่ียวของกับคําพิพากษา 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

  หนา 5-2 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

 

 

หัวขอ คําอธิบาย 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับคําพิพากษาได โดย

ทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนินการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 5-4 กลองขอความแจงบันทึกคําพิพากษาเรียบรอยแลว 

 
1.1.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

Tip     ชองกรอกกฎหมาย  ตามลูกศรชี้ผูใชงานสามารถกรอกชื่อพระราชบัญญัติ ประกาศ หรือ คําสั่งเขาไปใน

ชองการกรอกได แลวระบบจะดึงขอมูลมาใหเลือก 

   

  หนา 5-3 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

รูปท่ี 5-5 หนาจอการแสดงปุมแกไขคําพิพากษา 

1.1.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะ

ลบ กดปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 5-6 หนาจอการแสดงปุมลบคําพิพากษา 

 

รูปท่ี 5-7 หนาจอยืนยนัการลบคําพิพากษา 

1.2 คําวินิจฉัย เปนการกรอกขอมูลของคําวินิจฉัย ตามกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ สามารถทําไดดังนี้ 

1.2.1 เลือกเมนูคําวินิจฉัย  

1.2.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

1.2.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 5-8 เลือกเมนูคําวินิจฉัย 

  หนา 5-4 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 5-9 หนาจอการแสดงขอมูลคําวินิจฉัย 

  

รูปท่ี 5-10 หนาจอการกรอกขอมูลคําวินิจฉัย 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

เรื่อง* : กรอกชื่อเรื่องคําวินิจฉัย 

กฎหมาย : เลือกกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ โดยระบบจะดึงมา

เฉพาะกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบเทานั้น 

วันท่ี : เลือกวันท่ีท่ีดําเนินการวินิจฉัย 

หนวยงานท่ีวินิจฉัย/ใหความเห็น : กรอกหนวยงานท่ีวินิจฉัย/ใหความเห็น  

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก 

  หนา 5-5 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

WWW นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

หัวขอ คําอธิบาย 

แสดงหนาเว็บไซต : เลือกสถานะการแสดงหนาเว็บไซต  

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการวินิจฉัย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวินิจฉัยได โดย

ทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนินการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 5-11 กลองขอความแจงบันทึกคําวินิจฉัยเรียบรอยแลว 

1.2.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  หนา 5-6 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

รูปท่ี 5-12 หนาจอการแสดงปุมแกไขคําวินิจฉัย 

1.2.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะ

ลบ กดปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 5-13 หนาจอการแสดงปุมลบคําวินิจฉัย 

 

รูปท่ี 5-14 หนาจอยืนยันการลบคําวินิจฉัย 

2. กฎหมายอ่ืน ๆ 

2.1 คําพิพากษา เปนการกรอกขอมูลของคําพิพากษาตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของกรม 

สามารถทําไดดังนี้ 

2.1.1 เลือกเมนูคําพิพากษา  

2.1.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

2.1.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

  หนา 5-7 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 5-15 เลือกเมนูคําพิพากษา 

 

รูปท่ี 5-16 หนาจอการแสดงขอมูลคําพิพากษา 

  

รูปท่ี 5-17 หนาจอการกรอกขอมูลคําพิพากษา 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

เรื่อง* : กรอกชื่อเรื่องคําพิพากษา 

กฎหมาย : กรอกชื่อกฎหมายท่ีเก่ียวของกับคําพิพากษา 

ศาลท่ีพิพากษา : กรอกชื่อศาลท่ีพิพากษา 

คําพิพากษาศาลฎีกา/ศาลปกครองสูงสุดท่ี : กรอกเลขคําพิพากษา ศาลฎีกา/ศาลปกครองสูงสุด 

วันท่ี : เลือกวันท่ีท่ีดําเนินการพิพากษา 

หนวยงานท่ีวินิจฉัย/ความเห็น : กรอกหนวยงานท่ีวินิจฉัย/ความเห็น  

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก 

WWW นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

  หนา 5-8 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

แสดงหนาเว็บไซต : เลือกสถานะการแสดงหนาเว็บไซต  

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการออกคําพิพากษา 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับคําพิพากษาได โดย

ทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนินการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 5-18 กลองขอความแจงบันทึกคําพิพากษาเรียบรอยแลว 

 
2.1.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

Tip     ชองกรอกกฎหมาย  ตามลูกศรชี้ผูใชงานสามารถกรอกชื่อพระราชบัญญัติ ประกาศ หรือ คําสั่งเขาไปใน

ชองการกรอกได แลวระบบจะดึงขอมูลมาใหเลือก 

   

  หนา 5-9 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

รูปท่ี 5-19 หนาจอการแสดงปุมแกไขคําพิพากษา 

2.1.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะ

ลบ กดปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 5-20 หนาจอการแสดงปุมลบคําพิพากษา 

 

รูปท่ี 5-21 หนาจอยืนยนัการลบคําพิพากษา 

2.2 คําวินิจฉัย เปนการกรอกขอมูลของคําวินิจฉัยตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถทําไดดังนี้ 

2.2.1 เลือกเมนูคําวินิจฉัย  

2.2.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

2.2.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 5-22 เลือกเมนูคําวินิจฉัย 

  หนา 5-10 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 5-23 หนาจอการแสดงขอมูลคําวินิจฉัย 

  

รูปท่ี 5-24 หนาจอการกรอกขอมูลคําวินิจฉัย 

 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

เรื่อง* : กรอกชื่อเรื่องการวินิจฉัย 

กฎหมาย : เลือกกฎหมายท่ีทําการวินิจฉัย 

วันท่ี : เลือกวันท่ีท่ีวินิจฉัย 

หนวยงานท่ีวินิจฉัย/ใหความเห็น : กรอกหนวยงานท่ีวินิจฉัย/ใหความเห็น  

URL http:// : กรอก URL เว็บลิงคท่ีตองการเชื่อมโยง ตองทําการกรอก 

WWW นําหนากอน เชน  http://www.krisdika.go.th 

แสดงหนาเว็บไซต : เลือกสถานะการแสดงหนาเว็บไซต  

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการออกคําพิพากษา 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

  หนา 5-11 

http://www.krisdika.go.th/


คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวินิจฉัยได โดย

ทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนินการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 5-25 กลองขอความแจงบันทึกคําวินิจฉัยเรียบรอยแลว 

2.2.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 5-26 หนาจอการแสดงปุมแกไขคําวินิจฉัย 

  หนา 5-12 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

2.2.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะ

ลบ กดปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

 

รูปท่ี 5-27 หนาจอการแสดงปุมลบคําวินิจฉัย 

 

รูปท่ี 5-28 หนาจอยืนยันการลบคําวนิิจฉัย  

  หนา 5-13 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 บทที่ 6 งานคดี 

เมนูงานคดี เปนสวนของการบันทึกเก่ียวกับงานคดีตางๆ ท่ียังดําเนินการอยู หรือเสร็จสิ้นไปแลว โดยสามารถเพ่ิม 

แกไข และลบ งานคดี โดยมีเมนูยอย ดังนี้ 

1. คดีแพง 

1.1 เลือกเมนูคดีแพง  

1.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

1.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 6-1 เลือกเมนูคดีแพง 

 

รูปท่ี 6-2 หนาจอการแสดงขอมูลคดีแพง 

  

  หนา 6-1 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 6-3 หนาจอการกรอกขอมูลคดีแพง 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อคดี * : กรอกชื่อเรื่องคดีแพง 

ฐานความผิด : กรอกฐานความผิด 

พฤติกรรมในการกระทําความผิด : กรอกพฤติกรรมในการกระทําความผดิ 

หมายเหตุ : กรอกหมายเหตุ 

วันท่ี : กรอกวันท่ีทําคดีแพง 

วันท่ีสิ้นสุด : กรอกวันท่ีสิ้นสุดของคดีแพง 

สถานะ : สถานะของคดีแพง 

ผูรับผิดชอบสวนภูมิภาค : กรอกชื่อผูรับผิดชอบสวนภูมิภาค (ถามี) 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทําคดีแพง 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับคดีแพงได โดยทํา

การกดปุม เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนินการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

  หนา 6-2 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 6-4 กลองขอความแจงบันทึกคดีแพงเรียบรอยแลว 

1.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 6-5 หนาจอการแสดงปุมแกไขคดีแพง 

1.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กด

ปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 6-6 หนาจอการแสดงปุมลบคดีแพง 

  หนา 6-3 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 6-7 หนาจอยืนยนัการลบคดีแพง 

  

  หนา 6-4 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

2. คดีอาญา 

2.1 เลือกเมนูคดีอาญา  

2.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

2.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 6-8 เลือกเมนูคดีอาญา 

 

รูปท่ี 6-9 หนาจอการแสดงขอมูลคดีอาญา 

  

รูปท่ี 6-10 หนาจอการกรอกขอมูลคดีอาญา 

  หนา 6-5 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 
หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อคดี * : กรอกชื่อเรื่องคดีอาญา 

ชื่อกฎหมาย : กรอกชื่อกฎหมายท่ีเก่ียวของกับคดีอาญา 

ฐานความผิด : กรอกฐานความผิด 

พฤติกรรมในการกระทําความผิด : กรอกพฤติกรรมในการกระทําความผดิ 

โครงการ : กรอกโครงการท่ีเก่ียวของ 

ผูกระทําผิด/ผูตองหา/จําเลย : กรอกชื่อผูกระทําผิด/ผูตองหา/จําเลย 

ผูกลาวหา/โจทก   กรอกชื่อผูกลาวหา/โจทก   

วันท่ี : กรอกวันท่ี 

สถานะ : สถานะของคดีอาญา 

ผูรับผิดชอบสวนภูมิภาค : กรอกชื่อผูรับผิดชอบสวนภูมิภาค  (ถามี) 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทําคดีอาญา 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับคดีอาญาได โดยทํา

การกดปุม เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนินการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

Tip     ชองกรอกกฎหมาย  ตามลูกศรชี้ผูใชงานสามารถกรอกชื่อพระราชบัญญัติ ประกาศ หรือ คําสั่งเขา

ไปในชองการกรอกได แลวระบบจะดึงขอมูลมาใหเลือก 

   

  หนา 6-6 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 6-11 กลองขอความแจงบันทึกคดีอาญาเรียบรอยแลว 

2.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 6-12 หนาจอการแสดงปุมแกไขคดีอาญา 

2.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กด

ปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 6-13 หนาจอการแสดงปุมลบคดีอาญา 

  หนา 6-7 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 6-14 หนาจอยืนยนัการลบคดีอาญา 

  

  หนา 6-8 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

3. คดีปกครอง 

3.1 เลือกเมนูคดีปกครอง  

3.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

3.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 6-15 เลือกเมนูคดีปกครอง 

 

รูปท่ี 6-16 หนาจอการแสดงขอมูลคดีปกครอง 

  

รูปท่ี 6-17 หนาจอการกรอกขอมูลคดีปกครอง 

 

 

  หนา 6-9 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อคดี * : กรอกชื่อเรื่องคดีปกครอง 

ฐานความผิด : กรอกฐานความผิด 

พฤติกรรมในการกระทําความผิด : กรอกพฤติกรรมในการกระทําความผดิ 

หมายเหตุ :   กรอกหมายเหตุ 

วันท่ี : กรอกวันท่ี 

วันท่ีสิ้นสุด : กรอกวันท่ีสิ้นสุด 

สถานะ : สถานะของคดีปกครอง 

ผูรับผิดชอบสวนภูมิภาค : กรอกชื่อผูรับผิดชอบสวนภูมิภาค (ถามี) 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทําคดีปกครอง 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับคดีปกครองได โดย

ทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนินการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

  หนา 6-10 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 6-18 กลองขอความแจงบันทึกคดีปกครองเรียบรอยแลว 

3.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 6-19 หนาจอการแสดงปุมแกไขคดีปกครอง 

3.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 6-20 หนาจอการแสดงปุมลบคดีปกครอง 

 

รูปท่ี 6-21 หนาจอยืนยนัการลบคดีปกครอง 

  หนา 6-11 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

  

  หนา 6-12 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

4. สอบวินัย / สอบขอเท็จจริง 

4.1 เลือกเมนูสอบวินัย/สอบขอเท็จจริง 

4.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

4.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 6-22 เลือกเมนูสอบวินัย/สอบขอเท็จจริง 

 

รูปท่ี 6-23 หนาจอการแสดงขอมูลสอบวินัย/สอบขอเท็จจริง 

  

รูปท่ี 6-24 หนาจอการกรอกขอมูลสอบวินัย/สอบขอเท็จจริง 

 

  หนา 6-13 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อคดี * : กรอกชื่อเรื่องสอบวินยั/สอบขอเท็จจริง 

หมายเหตุ :   กรอกหมายเหตุ 

วันท่ี : กรอกวันท่ี 

สถานะ : สถานะของสอบวินัย/สอบขอเท็จจริง 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทําสอบวินัย/สอบขอเท็จจริง 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาไทย 

 

เลือกแนบไฟล Word ภาษาอังกฤษ 

 

เลือกแนบไฟล PDF ภาษาไทย 

 
เลือกแนบไฟล PDF ภาษาอังกฤษ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับสอบวินัย/สอบ

ขอเท็จจริงได โดยทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

การดําเนินการ : หัวขอการดําเนินการระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมการดําเนินการได 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 6-25 กลองขอความแจงบันทึกสอบวินัย/สอบขอเท็จจริงเรียบรอยแลว 

  

  หนา 6-14 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

4.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 6-26 หนาจอการแสดงปุมแกไขสอบวินัย/สอบขอเท็จจรงิ 

4.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กด

ปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 6-27 หนาจอการแสดงปุมลบสอบวินัย/สอบขอเท็จจริง 

 

รูปท่ี 6-28 หนาจอยืนยนัการลบสอบวินัย/สอบขอเท็จจริง 

 

  

  หนา 6-15 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 บทที่ 7 แบบบันทึก 

แบบบันทึกเปนการเก็บขอมูลแบบบันทึกตาง ๆ ท่ีทางกองนิติการไดทําการเก็บบันทึกในกระดาษหรือไฟล

เอกสาร โดยสามารถ เพ่ิม แกไข ลบ โดยมีเมนูยอยดังนี้ 

1. แบบบันทึกใหถอยคํา 

1.1 เลือกเมนูแบบบันทึกใหถอยคํา 

1.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

1.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 7-1 เลือกเมนูแบบบันทึกใหถอยคํา 

 

รูปท่ี 7-2 หนาจอการแสดงขอมูลแบบบันทึกใหถอยคํา 

  

 

  หนา 7-1 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 7-3 หนาจอการกรอกขอมูลแบบบันทึกใหถอยคํา 

 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

เลขท่ี : กรอกเลขท่ี 

เรื่อง* :   กรอกเรื่อง ระบบบังคับใหตองกรอกกอนถึงจะบันทึกได 

วันท่ี : กรอกวันท่ี 

ไฟลแนบ : เพ่ิมไฟลเอกสารโดยเปนไฟลประเภทใดก็ได 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทําแบบบันทึกใหถอยคํา 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับแบบบันทึกให

ถอยคําได โดยทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 7-4 กลองขอความแจงบันทึกแบบบันทึกใหถอยคําเรียบรอยแลว 

1.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 7-5 หนาจอการแสดงปุมแกไขแบบบันทึกใหถอยคํา 

  หนา 7-2 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

  หนา 7-3 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กด

ปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 7-6 หนาจอการแสดงปุมลบแบบบันทึกใหถอยคํา 

 

รูปท่ี 7-7 หนาจอยืนยนัการลบแบบบันทึกใหถอยคํา 

2. แบบบันทึกการดําเนินคดี 

2.1 เลือกเมนูแบบบันทึกการดําเนินคดี 

2.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

2.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 7-8 เลือกเมนูแบบบันทึกการดําเนินคดี 

 

รูปท่ี 7-9 หนาจอการแสดงขอมูลแบบบันทึกการดําเนินคดี 

  หนา 7-4 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

รูปท่ี 7-10 หนาจอการกรอกขอมูลแบบบันทึกการดําเนินคดี 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

เลขท่ี : กรอกเลขท่ี 

เรื่อง* :   กรอกเรื่อง แบบบันทึกการดําเนินคดี 

วันท่ี : กรอกวันท่ี 

ไฟลแนบ : เพ่ิมไฟลเอกสาร 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทําแบบบันทึกการดําเนินคดี 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับแบบบันทึกการ

ดําเนินคดีได โดยทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 7-11 กลองขอความแจงบันทึกแบบบันทึกการดําเนินคดีเรียบรอยแลว 

  หนา 7-5 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

  หนา 7-6 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

2.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 7-12 หนาจอการแสดงปุมแกไขแบบบันทึกการดําเนินคดี 

2.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กด

ปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 7-13 หนาจอการแสดงปุมลบแบบบันทึกการดําเนินคดี 

 

รูปท่ี 7-14 หนาจอยืนยันการลบแบบบันทึกการดําเนินคดี 

3. แบบการมอบอํานาจ 

3.1 เลือกเมนูแบบการมอบอํานาจ 

3.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

3.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 7-15 เลือกเมนูแบบการมอบอํานาจ 

  หนา 7-7 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 7-16 หนาจอการแสดงขอมูลแบบการมอบอํานาจ 

  

รูปท่ี 7-17 หนาจอการกรอกขอมูลแบบการมอบอํานาจ 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

เลขท่ี : กรอกเลขท่ี 

เรื่อง* :   กรอกเรื่องแบบการมอบอํานาจ 

วันท่ี : กรอกวันท่ี 

ไฟลแนบ : เพ่ิมไฟลเอกสาร 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทําแบบการมอบอํานาจ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับแบบการมอบ

อํานาจได โดยทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

 

  หนา 7-8 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 7-18 กลองขอความแจงบันทึกแบบการมอบอํานาจเรียบรอยแลว 

3.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 7-19 หนาจอการแสดงปุมแกไขแบบการมอบอํานาจ 

3.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กด

ปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 7-20 หนาจอการแสดงปุมลบแบบการมอบอํานาจ 

 

  หนา 7-9 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 7-21 หนาจอยืนยันการลบแบบการมอบอํานาจ 

4. แบบการออกประกาศ 

4.1 เลือกเมนูแบบแบบการออกประกาศ 

4.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

4.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 7-22 เลือกเมนูแบบการออกประกาศ 

 

รูปท่ี 7-23 หนาจอการแสดงขอมูลแบบการออกประกาศ 

  

รูปท่ี 7-24 หนาจอการกรอกขอมูลแบบการออกประกาศ 

  

  หนา 7-10 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

เลขท่ี : กรอกเลขท่ี 

เรื่อง* :   กรอกเรื่องแบบการออกประกาศ 

วันท่ี : กรอกวันท่ี 

ไฟลแนบ : เพ่ิมไฟลเอกสาร 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทําแบบการออกประกาศ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับแบบการออก

ประกาศได โดยทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 7-25 กลองขอความแจงบันทึกแบบการออกประกาศเรียบรอยแลว 

4.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 7-26 หนาจอการแสดงปุมแกไขแบบการออกประกาศ 

  

  หนา 7-11 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

4.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กด

ปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 7-27 หนาจอการแสดงปุมลบแบบการออกประกาศ 

 

รูปท่ี 7-28 หนาจอยืนยันการลบแบบการออกประกาศ 

5. แบบการยกรางกฎหมาย 

5.1 เลือกเมนูแบบการยกรางกฎหมาย 

5.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

5.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 7-29 เลือกเมนูแบบการยกรางกฎหมาย 

 

รูปท่ี 7-30 หนาจอการแสดงขอมูลแบบการยกรางกฎหมาย 

  หนา 7-12 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

รูปท่ี 7-31 หนาจอการกรอกขอมูลแบบการยกรางกฎหมาย 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

เลขท่ี : กรอกเลขท่ี 

เรื่อง* :   กรอกเรื่องแบบการยกรางกฎหมาย 

วันท่ี : กรอกวันท่ี 

ไฟลแนบ : เพ่ิมไฟลเอกสาร 

ผูรับผิดชอบ : เลือกผูรับผิดชอบในการทําแบบการยกรางกฎหมาย 

เอกสารท่ีเก่ียวของ : หัวขอเอกสารท่ีเก่ียวของระบบไมไดบังคับใหตองกรอกขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมเอกสารท่ีเก่ียวของกับแบบการยกราง

ประกาศด โดยทําการกดปุม เพ่ิมขอมูล 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

  หนา 7-13 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 7-32 กลองขอความแจงบันทึกแบบการยกรางกฎหมายเรียบรอยแลว 

5.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 7-33 หนาจอการแสดงปุมแกไขแบบการยกรางกฎหมาย 

5.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กด

ปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 7-34 หนาจอการแสดงปุมลบแบบการยกรางกฎหมาย 

 

รูปท่ี 7-35 หนาจอยืนยนัการลบแบบการยกรางกฎหมาย 

  

  หนา 7-14 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 บทที่ 8 บริการ 

เมนูบริการเปนเมนูท่ีสําคัญในการกําหนดวาจะใหขอมูลกฎหมายแสดงสวนใดของหนาเว็บไซต จากบทท่ี 3 ท่ีได

กลาวถึงการเพ่ิมขอมูลกฎหมายไปแลวนั้น ในบทท่ี 8 นี้จะไดกลาวถึงการนําขอมูลท่ีไดเพ่ิมไปในบทท่ี 3 มาแสดงในหนา

เว็บไซต และการจัดการขอมูลท่ีเก่ียวกับเว็บไซต โดยมีเมนูยอยท่ีใชจัดการขอมูลดังนี้ 

1. กฎหมาย 

เมนูกฎหมายเปนการจัดการขอมูลกฎหมายวากฎหมายแตละฉบับนั้นอยูในกฎหมายในความรับผิดชอบ หรือ

กฎหมายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ ท่ีแสดงในหนาเว็บไซต 

 

รูปท่ี 8-1 หนาจอการแสดงผลในเว็บไซต 

1.2 กฎหมายในความรับผิดชอบ เปนเมนูท่ีจะกําหนดวากฎหมายใด เปนกฎหมายในความรับผิดชอบ โดยมี

ข้ันตอนดังนี้ 

1.2.1 กดไปท่ีเมนูกฎหมายในความรับผิดชอบ  ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-2 หนาจอเมนูกฎหมายในความรับผิดชอบ 

  

  หนา 8-1 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1.2.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมกฎหมายท่ีตองการใหแสดงในเมนูกฎหมาย 

 

รูปท่ี 8-3 หนาจอกดปุมเพ่ิมกฎหมายในความรับผิดชอบ 

1.2.3 เลือกกฎหมายท่ีตองการใหแสดง โดยใสเครื่องหมายถูก  () หนาขอมูลกฎหมาย แลวทําการกด

ปุมบันทึก ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-4 ตัวอยางการเลือกพระราชบัญญัติผังเมืองไปแสดงหนาเว็บไซต 

  

  หนา 8-2 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1.2.4 หลังจากกดปุมบันทึก ผูใชจะเห็นขอมูลแสดงในตาราง 

 

รูปท่ี 8-5 แสดงผลการเลือกพระราชบัญญัติผังเมือง 

1.2.5 ผลการแสดงในหนาเว็บไซต ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-6 ผลการแสดงพระราชบัญญัติผังเมืองในหนาเว็บไซต 

1.2.6 หากผูใชตองการเลื่อนลําดับการแสดงผลในหนาเว็บไซต สามารถกดปุม  เพ่ือเลื่อนขอมูล

แสดงเปนอันดับตน ๆ หรือ กดปุม  เพ่ือเลื่อนเปนอันดับทาย ๆ ตัวอยางดังรูป 

  หนา 8-3 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 8-7 ตัวอยางการเลื่อนลําดับการแสดงข้ึนมา 2 ลําดับ 

 

รูปท่ี 8-8 หนาจอผลการเลื่อนลําดับ 

1.2.7 หากตองการลบการแสดงผลในหนาเว็บไซตใหกดท่ีเครื่องหมาย  ดังรูป 

 

  หนา 8-4 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 8-9 หนาจอการลบพรบ.ผังเมือง 

1.2.8 การแสดงผลหนาเว็บไซตท่ีไดทําการลบ พรบ.ผังเมืองออกจากกฎหมายในความรับผิดชอบแลว 

 

รูปท่ี 8-10 แสดงผลกฎหมายในความรับผิดชอบ 

1.3 กฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เปนเมนูท่ีจะกําหนดวากฎหมายใดเปนกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของบาง โดยมี

ข้ันตอนดังนี้ 

1.3.1 กดไปท่ีเมนูกฎหมายอ่ืน ๆดังรูป 

 

รูปท่ี 8-11 หนาจอเมนูกฎหมายอ่ืนๆ 

 

 

 

 

  หนา 8-5 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

 

 

1.3.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมกฎหมายท่ีตองการใหแสดงในเมนูกฎหมาย -> กฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 

รูปท่ี 8-12 หนาจอกดปุมเพ่ิมกฎหมายอ่ืนๆ 

1.3.3 เลือกกฎหมายท่ีตองการใหแสดง โดยใสเครื่องหมายถูก () หนาขอมูลกฎหมาย แลวทําการ

เลือกวากฎหมายนี้อยูภายใตความรับผิดชอบของ  กฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย หรือ กฎหมายใน

ความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน  

 

รูปท่ี 8-13 ตัวอยางการเลือกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แสดงหนาเว็บไซต 

  

  หนา 8-6 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1.3.4 หลังจากกดปุมบันทึก ผูใชจะเห็นขอมูลแสดงในตาราง 

 

รูปท่ี 8-14 แสดงผลการเลือกพระราชบัญญัติผังเมือง 

1.3.5 ผลการแสดงในหนาเว็บไซต เมนูกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีเก่ียวของ ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-15 ผลการแสดงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ในหนาเว็บไซต 

  

  หนา 8-7 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1.3.6 หากผูใชตองการเลื่อนลําดับการแสดงผลในหนาเว็บไซต สามารถกดปุม  เพ่ือเลื่อนขอมูล

แสดงเปนอันดับตน ๆ หรือ กดปุม  เพ่ือเลื่อนเปนอันดับทาย ๆ ตัวอยางดังรูป 

 

รูปท่ี 8-16 ตัวอยางการเลื่อนลําดับ 

 

รูปท่ี 8-17 หนาจอผลการเลื่อนลําดับ 

  

  หนา 8-8 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1.3.7 หากตองการลบการแสดงผลในหนาเว็บไซตใหกดท่ีเครื่องหมาย  ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-18 หนาจอการลบพรบ.ผังเมือง 

1.3.8 การแสดงผลหนาเว็บไซตท่ีไดทําการลบ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการคลังสินคา พ.ศ. 2538 

ออกจากกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

รูปท่ี 8-19 แสดงผลกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  

  หนา 8-9 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

2. มาตรการทางบริหาร 

มาตรการทางบริหาร เปนเมนูท่ีใชจัดการขอมูลวากรมมีมาตรการทางบริหารเรื่องใดบาง เพ่ือนํามาแสดงในหนา

เว็บไซต 

 

รูปท่ี 8-20 หนาเว็บไซตท่ีแสดงขอมูลมาตรการทางบริหาร 

2.2 สินคาอุปโภค บริโภค 

2.2.1 กดไปท่ีเมนูมาตรการทางบริหาร ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-21 หนาจอเมนูมาตรการทางบริหาร สินคาอุปโภค บริโภค 

2.2.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมกฎหมายท่ีตองการใหแสดงในหนาจอสินคาอุปโภคบริโภค 

 

รูปท่ี 8-22 หนาจอกดปุมเพ่ิมกฎหมายท่ีอยูในสินคาอุปโภคบริโภค 

  

  หนา 8-10 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

2.2.3 เลือกกฎหมายท่ีตองการใหแสดง โดยใสเครื่องหมายถูก () หนาขอมูลกฎหมาย แลวทําการกด

ปุมบันทึก ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-23 ตัวอยางการเลือกระเบียบ 

2.2.4 หลังจากกดปุมบันทึก ผูใชจะเห็นขอมูลแสดงในตาราง 

 

รูปท่ี 8-24 แสดงผลการเลือกระเบียบ 

2.2.5 ผลการแสดงในหนาเว็บไซต ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-25 ผลการแสดงระเบียบในหนาเว็บไซต 

  

  หนา 8-11 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

2.2.6 หากตองการลบการแสดงผลในหนาเว็บไซตใหกดท่ีเครื่องหมาย  ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-26 หนาจอการลบระเบียบ 

2.2.7 การแสดงผลหนาเว็บไซตท่ีไดทําการลบ ออกจากสินคาอุโภคบริโภค แลว 

 

รูปท่ี 8-27 แสดงผลในสินคาอุปโภคบริโภค 

2.3 สินคาเกษตร 

2.3.1 กดไปท่ีเมนูมาตรการทางบริหาร -> สินคาเกษตร ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-28 หนาจอเมนูสินคาเกษตร 

  

  หนา 8-12 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

2.3.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมกฎหมายท่ีตองการใหแสดงในหนาจอสินคาเกษตร 

 

รูปท่ี 8-29 หนาจอกดปุมเพ่ิมกฎหมายท่ีอยูในสินคาเกษตร 

  

  หนา 8-13 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

2.3.3 เลือกกฎหมายท่ีตองการใหแสดง โดยใสเครื่องหมายถูก  ()  หนาขอมูลกฎหมาย แลวทําการ

กดปุมบันทึก ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-30 ตัวอยางการเลือกคําสั่ง 

2.3.4 หลังจากกดปุมบันทึก ผูใชจะเห็นขอมูลแสดงในตาราง 

 

รูปท่ี 8-31 แสดงผลการเลือกคําสั่ง 

2.3.5 ผลการแสดงในหนาเว็บไซต ดังรูป 

  หนา 8-14 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 8-32 ผลการแสดงคําสั่งในหนาเว็บไซต 

 

  หนา 8-15 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

2.3.6 หากตองการลบการแสดงผลในหนาเว็บไซตใหกดท่ีเครื่องหมาย  ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-33 หนาจอการลบคําสั่ง 

2.3.7 การแสดงผลหนาเว็บไซตท่ีไดทําการลบ ออกจากสินคาเกษตร แลว 

 

  หนา 8-16 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 8-34 แสดงผลในสินคาเกษตร 

 

 

  หนา 8-17 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

3. หองสมุดกฎหมายที่เกี่ยวของ 

เมนูหองสมุดกฎหมายท่ีเก่ียวของเปนการนําเสนอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเหมือนกับหองสมุดท่ีบุคคลท่ัวไป

สามารถเขามาดูได โดยเม่ือผูใชงานบันทึกขอมูลแลวผลลัพธจะแสดงในหนาเว็บไซต  

 

รูปท่ี 8-35 หนาเว็บไซตท่ีแสดงหองสมุดกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

3.2 รัฐธรรมนูญ 

3.2.1 กดไปท่ีเมนูหองสมุดกฎหมายท่ีเก่ียวของ -> รัฐธรรมนูญ ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-36 หนาจอเมนูรัฐธรรมนูญ 

3.2.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมกฎหมายท่ีตองการใหแสดงในหนาจอรัฐธรรมนูญ 

 

  หนา 8-18 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 8-37 หนาจอกดปุมเพ่ิมรัฐธรรมนูญรวมท้ังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

3.2.3 เลือกรัฐธรรมนูญท่ีตองการใหแสดง โดยใสเครื่องหมายถูก () หนาขอมูลรัฐธรรมนูญ แลวทํา

การกดปุมบันทึก ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-38 ตัวอยางการเลือกคําสั่ง 

3.2.4 หลังจากกดปุมบันทึก ผูใชจะเห็นขอมูลแสดงในตาราง 

 

รูปท่ี 8-39 แสดงผลการเลือกพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 

3.2.5 ผลการแสดงในหนาเว็บไซต ดังรูป 

 
  

  หนา 8-19 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

3.3 ประมวลกฎหมาย 

3.3.1 กดไปท่ีเมนูหองสมุดกฎหมายท่ีเก่ียวของ -> ประมวลกฎหมาย ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-40 หนาจอเมนูประมวลกฎหมาย 

3.3.2 กดปุมเพ่ิม  เพ่ือเพ่ิมกฎหมายท่ีตองการใหแสดงในหนาจอประมวลกฎหมาย 

 

รูปท่ี 8-41 หนาจอกดปุมเพ่ิมกฎหมายท่ีเปนประเภทประมวลกฎหมาย 

3.3.3 เลือกประมวลกฎหมายท่ีตองการใหแสดง โดยใสเครื่องหมายถูก () หนาขอมูลประมวล

กฎหมาย แลวทําการกดปุมบันทึก ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-42 ตัวอยางการเลือกประมวลกฎหมายอาญา 

3.3.4 หลังจากกดปุมบันทึก ผูใชจะเห็นขอมูลแสดงในตาราง 

  หนา 8-20 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 8-43 แสดงผลการเลือกประมวลกฎหมายอาญา 

3.3.5 ผลการแสดงในหนาเว็บไซต ดังรูป 

 

รูปท่ี 8-44 ผลการแสดงหนาเว็บไซตของประมวลกฎหมาย 

3.4 พระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ขอมูลท่ีแสดงในเมนูพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ระบบจะดึงขอมูลมาจากขอมูลในเมนู บริการ -> กฎหมาย 

-> กฎหมายอ่ืน ๆ โดยอัตโนมัติ  

 

รูปท่ี 8-45 ขอมูลในหนาเว็บไซตกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  หนา 8-21 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 8-46 เมนูพระราชบัญญัติอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 

รูปท่ี 8-47 ขอมูลในหนาเว็บไซตพระราชบัญญัติอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

4. เช่ือมโยงหนวยงาน 

4.1 เลือกเมนูบริการ -> เชื่อมโยงหนวยงาน  

4.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

4.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 8-48 เลือกเมนูเชื่อมโยงหนวยงาน 

  หนา 8-22 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 8-49 หนาจอการแสดงขอมูลเชื่อมโยงหนวยงาน 

  

รูปท่ี 8-50 หนาจอการกรอกเชื่อมโยงหนวยงาน 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

หนวยงาน* : เลือกหนวยงานท่ีเชื่อมโยงกับขอมูล 

ลิง้คไปหนา* : กรอกลิ้งคของหนวยงานท่ีตองการ Link ไป 

คําอธิบาย* : กรอกคําอธิบาย 

สถานะ* : เลือกสถานะการแสดงวาปกติ หรือ ยกเลิก 

แสดงหนาแรก : เลือกแสดงหนาแรกหรือไม 

รูปภาพ Banner* : อับโหลดรูปภาพ Banner  

 

  หนา 8-23 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 8-51 กลองขอความแจงบันทึกการเชื่อมโยงหนวยงานเรียบรอยแลว 

  

  หนา 8-24 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

4.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 8-52 หนาจอการแสดงปุมแกไขเชื่อมโยงหนวยงาน 

4.4.2 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะ

ลบ กดปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 8-53 หนาจอการแสดงปุมลบเชื่อมโยงหนวยงาน 

 

รูปท่ี 8-54 หนาจอยืนยนัการลบเชื่อมโยงหนวยงาน 

  

  หนา 8-25 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

5. หมวดหมู Download แบบฟอรม 

เมนูหมวดหมู Download แบบฟอรม เปนเมนูท่ีใชในการสรางหมวดหมูของแบบฟอรมดาวนโหลด  โดยสามารถ

เพ่ิม แกไข และลบได   

5.1 เลือกเมนูบรกิาร -> หมวดหมู Download แบบฟอรม 

5.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

5.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 8-55 หนาจอเมนูหมวดหมู Download แบบฟอรม 

 

รูปท่ี 8-56 หนาจอการแสดงขอมูลหมวดหมู Download แบบฟอรม 

 

รูปท่ี 8-57 หนาจอการกรอกหมวดหมู Download แบบฟอรม 

  หนา 8-26 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

หนาจอการหมวดหมู Download แบบฟอรม อธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อประเภทเอกสาร *: กรอกชื่อประเภทเอกสารหมวดหมู 

สถานะ : เลือกสถานะวาปกติ หรือ ยกเลิก 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว  

 

รูปท่ี 8-58 กลองขอความแจงบันทึกหมวดหมู Download แบบฟอรม 

5.4 ผลการแสดงขอมูลในหนาเว็บไซต 

 

รูปท่ี 8-59 หนาจอการแสดงหมวดหมู Download แบบฟอรม 

 

 

 

 

  หนา 8-27 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

 

5.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 8-60 หนาจอการแสดงปุมแกไขหมวดหมู Download แบบฟอรม 

5.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะถามใหยืนยันการลบเม่ือผูใชกดปุม OK ระบบจะเช็ค

วาหมวดหมู Download แบบฟอรมมีขอมูลแบบฟอรมหรือไมหากพบมีการใชขอมูลจะแสดงกลองขอความแจงใหทําการ

ลบขอมูลแบบฟอรมกอนท่ีจะลบหมวดหมู Download แบบฟอรม 

 

รูปท่ี 8-61 หนาจอการแสดงปุมลบหมวดหมู Download แบบฟอรม 

  หนา 8-28 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 8-62 หนาจอยืนยนัการลบหมวดหมู Download แบบฟอรม 

 

รูปท่ี 8-63 หนาจอการแจงใหลบแบบฟอรมกอน 

6. Download แบบฟอรม 

เมนู Download แบบฟอรม เปนเมนูท่ีใชในการสรางขอมูลแบบฟอรมดาวนโหลด ท่ีแสดงในหนาเว็บไซต โดย

สามารถเพ่ิม แกไข และลบได   

6.1 เลือกเมนูบรกิาร -> Download แบบฟอรม 

6.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

6.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 8-64 หนาจอเมนู Download แบบฟอรม 

  หนา 8-29 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 8-65 หนาจอการแสดงขอมูล Download แบบฟอรม 

 

รูปท่ี 8-66 หนาจอการกรอก Download แบบฟอรม 

หนาจอ Download แบบฟอรม อธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ประเภทเอกสาร : เลือกประเภทเอกสาร 

กฎหมาย : กรอกกฎหมายท่ีตองการเชื่อมกับหนาเว็บไซต 

ชื่อเอกสาร* : กรอกชื่อเอกสาร 

อัพโหลดไฟล1 : อัพโหลดไฟลแบบใดก็ไดไมระบุประเภทของไฟล 

อัพโหลดไฟล2 : อัพโหลดไฟลแบบใดก็ไดไมระบุประเภทของไฟล 

อัพโหลดไฟล3 : อัพโหลดไฟลแบบใดก็ไดไมระบุประเภทของไฟล 

สถานะ :  เลือกสถานะวาปกติ หรือ ยกเลิก  

แสดงหนาเว็บไซต :  เลือกสถานะการแสดงบนเว็ปไซต 

  หนา 8-30 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว  

 

รูปท่ี 8-67 กลองขอความแจงบันทึก Download แบบฟอรม 

  

  หนา 8-31 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

6.4 ผลการแสดงขอมูลในหนาเว็บไซต 

 

รูปท่ี 8-68 หนาจอการแสดง Download แบบฟอรม 

6.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 8-69 หนาจอการแสดงปุมแกไข Download แบบฟอรม 

 

 

 

 

 

 

  หนา 8-32 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

6.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะถามใหยืนยันการลบเม่ือผูใชกดปุม OK แลวเม่ือไม

ตองการลบกดปุม Cancel 

 

รูปท่ี 8-70 หนาจอการแสดงปุมลบ Download แบบฟอรม 

 

รูปท่ี 8-71 หนาจอยืนยันการลบ Download แบบฟอรม 

  

  หนา 8-33 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

7. สาระนารู 

สาระนารูเปนเมนูท่ีจัดการขอมูลในสวนของสาระนารูในหนาเว็บไซต โดยสามารถ เพ่ิม ลบ แกไข ได 

7.1 เลือกเมนูบรกิาร -> สาระนารู  

7.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

7.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 8-72 เลือกเมนูสาระนารู 

 

รูปท่ี 8-73 หนาจอการแสดงขอมูลสาระนารู 

  หนา 8-34 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

รูปท่ี 8-74 หนาจอการกรอกขอมูลสาระนารู 

  

  หนา 8-35 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

 

หัวขอ คําอธิบาย 

หัวขอสาระนารู* :    กรอกหัวขอสาระนารู 

เกริ่นนํา : กรอกขอมูลเกริ่นนําหัวขอ 

รูปประกอบ : เลือกรูปภาพประกอบหัวขอ 

*รายละเอียด : กรอกรายละเอียดท่ีตองการนําเสนอ 

วันท่ี : เลือกวันท่ีท่ีทําการทําสาระนารู 

สถานะ : เลือกสถานะของสาระนารู 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 8-75 กลองขอความแจงบันทึกสาระนารูเรียบรอยแลว 

7.4 การแสดงสาระนารูในหนาเว็บไซต 

  หนา 8-36 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 8-76 ผลการแสดงสาระนารูในหนาเว็บไซต 

 

รูปท่ี 8-77 รายละเอียดสาระนารูเก่ียวกับกฎหมาย 

7.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 8-78 หนาจอการแสดงปุมแกไขสาระนารู 

  หนา 8-37 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

7.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 8-79 หนาจอการแสดงปุมลบสาระนารู 

 

รูปท่ี 8-80 หนาจอยืนยนัการลบสาระนารู 

8. ผูมาติดตอ 

เมนูผูมาติดตอเปนขอมูลท่ีไดจากท่ีบุคคลท่ัวไปหรือบุคคลท่ีเขามาติดตอในเว็บไซตติดตอหรือสอบถามเจาหนาท่ี

จากหนาจอเว็บไซต โดยเม่ือมีคนสงขอมูลในเว็บไซตระบบจะทําการเก็บบันทึกขอมูลและทําการสงเมลใหกับผู ท่ี

รับผิดชอบในการเช็คขอมูลบุคคลท่ีเขามาติดตอ 

  หนา 8-38 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 8-81 หนาจอการติดตอในหนาเว็บไซต 

 

รูปท่ี 8-82 ตัวอยางขอมูลของผูมาติดตอ 

9. คําถามที่พบบอย 

เมนูคําถามท่ีพบบอย เปนเมนูท่ีจัดการขอมูลคําถามท่ีตองการแสดงในหนาเว็บไซต โดยสามารถ เพ่ิม แกไข และ

ลบ ขอมูลได 

9.1 เลือกเมนูบรกิาร -> คําถามท่ีพบบอย   

9.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

9.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

  หนา 8-39 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 8-83 เลือกเมนูคําถามท่ีพบบอย  

 

รูปท่ี 8-84 หนาจอการแสดงขอมูลคําถามท่ีพบบอย  

  

รูปท่ี 8-85 หนาจอการกรอกขอมูลคําถามท่ีพบบอย  

  

  หนา 8-40 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หลังจากกดปุมเพ่ิมขอมูลระบบแสดงหนาจอการกรอกขอมูล โดยมีขอมูลการกรอกดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

คําถาม * :    กรอกคําถาม  

คําตอบ : กรอกคําตอบ 

สถานะ : เลือกสถานะของคําถามท่ีพบบอยวาปกติ หรือ ยกเลิก 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 8-86 กลองขอความแจงบันทึกคําถามท่ีพบบอย เรียบรอยแลว 

9.4 การแสดงคําถามท่ีพบบอย ในหนาเว็บไซต 

 

รูปท่ี 8-87 เมนูคําถามท่ีพบบอยในหนาเว็บไซต 

 

รูปท่ี 8-88 ผลการแสดงคําถามท่ีพบบอย ในหนาเว็บไซต 

  หนา 8-41 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

  หนา 8-42 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

9.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 8-89 หนาจอการแสดงปุมแกไขคําถามท่ีพบบอย  

9.5.2 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะ

ลบ กดปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 8-90 หนาจอการแสดงปุมลบคําถามท่ีพบบอย  

 

รูปท่ี 8-91 หนาจอยืนยนัการลบคําถามท่ีพบบอย  

 

 

  

  หนา 8-43 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

10. ระบบประเมินความพึงพอใจ 

เมนูระบบประเมินผลความพึงพอใจ เปนเมนูท่ีจัดการขอมูลระบบประเมินความพึงพอใจท่ีตองการแสดงในหนา

เว็บไซต โดยสามารถ เพ่ิม แกไข และลบ ขอมูลได 

10.1 เลือกเมนูบรกิาร -> ระบบประเมินผลความพึงพอใจ   

10.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

10.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 8-92 เลือกเมนูระบบประเมินผลความพึงพอใจ  

 

รูปท่ี 8-93 หนาจอการแสดงขอมูลระบบประเมินผลความพึงพอใจ  

  

รูปท่ี 8-94 หนาจอการกรอกขอมูลระบบประเมินผลความพึงพอใจ  

  

  หนา 8-44 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

โดยระบบจะใหกรอกหัวขอประเมิน แลวเลือกวันท่ีเริ่มตนแสดงหัวขอโหวต  แลวทําการกดปุมบันทึก  

 

รูปท่ี 8-95 หนาจอการกรอกหัวขอการประเมิน 

จากนั้นทําการเพ่ิมตัวเลือกประเมิน แลวทําการกดปุม บันทึก 

 

รูปท่ี 8-96 หนาจอเพ่ิมหัวขอการประเมิน 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว 

 

รูปท่ี 8-97 กลองขอความแจงบันทึกระบบประเมินผลความพึงพอใจ เรียบรอยแลว 

10.4 การแสดงระบบประเมินผลความพึงพอใจ ในหนาเว็บไซต 

 

  หนา 8-45 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 8-98 เมนูระบบประเมินผลความพึงพอใจในหนาเว็บไซต 

 

รูปท่ี 8-99 ผลการแสดงระบบประเมินผลความพึงพอใจ ในหนาเว็บไซต 

โดยผูโหวต สามารถกรอกความคิดเห็นเพ่ิมเติมเม่ือกดปุมโหวตแลว ระบบจะใหกรอกชื่อผูท่ีโหวต 

 

รูปท่ี 8-100 หนาจอการกรอกชื่อผูโหวต 

 

รูปท่ี 8-101 กลองขอความขอบคุณสําหรับการโหวต 

10.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 8-102 หนาจอการแสดงปุมแกไขระบบประเมินผลความพึงพอใจ  

  หนา 8-46 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

  หนา 8-47 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

10.5.2 ผูใชงานสามารถดูสถิติผูประเมินผลไดโดยกดท่ี  ระบบจะแสดงผลเปน Excel ไฟล 

 

 

รูปท่ี 8-103 หนาจอการกดสถิติผูประเมินผล 

 

รูปท่ี 8-104 หนาจอไฟล Excel แสดงรายงานสถิติผูประเมินผล 

 

10.5.3 ผูใชสามารถดูสถิติเปนแบบกราฟ โดยกดท่ีเครื่องหมาย  

 

  หนา 8-48 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 8-105 หนาจอการกดดูสถิติ 

 

รูปท่ี 8-106 หนาจอการแสดงสถิติเปนแบบกราฟ 

10.5.4 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะ

ลบ กดปุม OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 8-107 หนาจอการแสดงปุมลบระบบประเมินผลความพึงพอใจ  

 

รูปท่ี 8-108 หนาจอยืนยนัการลบระบบประเมินผลความพึงพอใจ  

  

  หนา 8-49 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 บทที่ 9 รายงาน 

เมนูรายงานเปนเมนูสําหรับการแสดงผลการบันทึกขอมูลตาง ๆ ท่ีผูใชงานไดทําการบันทึกมาแลว เชน ขอมูล

กฎหมาย ขอมูลงานคดี รวมถึงการนับจํานวนผูเขาชมเว็บไซต  โดยมีเมนูยอยดังนี้ 

 

รูปท่ี 9-1 หนาจอเมนูรายงาน 

1. รายงานประวัติการใชระบบ 

รายงานประวัติการใชระบบ เปนการรายงานขอมูลประวัติของผูท่ีใชงานระบบสารสนเทศทางการคาในประเทศ 

 

รูปท่ี 9-2 หนาจอรายงานประวัติการใชระบบ 

 

  หนา 9-1 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 9-3 ผลการแสดงรายงานประวัติการใชระบบ 

2. สถิติการใชงานของเจาหนาที่ 

รายงานสถิติการใชงานของเจาหนาท่ี เปนการรายงานผลการใชงานของเจาหนาท่ีท่ีเขามาใชงานในระบบ โดย

ออกเปนสถิติ 

 
 

รูปท่ี 9-4 การคนหารายงานสถิติการใชงานของเจาหนาท่ี 

 

รูปท่ี 9-5 ผลการคนหาสถิติการใชงานของเจาหนาท่ี 

3. สถิติการใชงานของเจาหนาที่แยกตามรายบุคคล 

สถิติการใชงานของเจาหนาท่ีแยกตามรายบุคคล เปนการแสดงการรายงานผลการใชงานของเจาหนาท่ีแยกตาม

รายบุคคล 

 

รูปท่ี 9-6 การคนหารายงานสถิติการใชงานของเจาหนาท่ีแยกตามรายบุคคล 

  หนา 9-2 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 9-7 ผลการคนหารายงานสถิติการใชงานของเจาหนาท่ีแยกตามรายบุคคล 

4. สถิติการใชงานของประชาชน 

สถิติการใชงานของประชาชน เปนการแสดงรายงานสถิติการใชงานของประชาชนท่ีเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต โดย

แสดงออกมาเปนสถิติ 

 

รูปท่ี 9-8 ผลการคนหาสถิติการใชงานของประชาชน 

 

รูปท่ี 9-9 ผลการแสดงรายงานสถิติการใชงานของประชาชน 

  

  หนา 9-3 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

5. สถิติการใชงานของผูใชงาน 

สถิติการใชงานของผูใชงาน เปนการแสดงรายงานสถิติการใชงานของเจาหนาท่ีท่ีเขามาใชงานในระบบ 

 

รูปท่ี 9-10 การคนหารายงานสถิติการใชงานของผูใชงาน 

 

รูปท่ี 9-11 ผลการคนหารายงานสถิติการใชงานของผูใชงาน 

  

  หนา 9-4 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

6. สถิติการดาวนโหลดขอมลูกฎหมาย 

สถิติการดาวนโหลดขอมูลกฎหมาย เปนการดูสถิติวามีบุคคลเขามาดูกฎหมายจํานวนเทาไหร 

 

รูปท่ี 9-12 หนาจอคนหาสถิติการดูขอมูลกฎหมาย 

 

รูปท่ี 9-13 ผลการแสดงสถิติการดูขอมูลกฎหมาย 

7. สถิติการอานขอมูลกฎหมาย 

สถิติการอานขอมูลกฎหมาย เปนการดูสถิติวามีบุคคลเขามาอานขอมูลกฎหมายจํานวนเทาไหร 

 

รูปท่ี 9-14 การคนหาสถิติการอานขอมูลกฎหมาย 

  หนา 9-5 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 9-15 ผลการคนหาสถิติการอานขอมูลกฎหมาย 

8. สถิติและรายงานผลการดําเนินคดีอาญา 

สถิติและรายงานผลการดําเนินคดีอาญา เปนการแสดงผลการบันทึกขอมูลการดําเนินคดีอาญาแลวนํามาแสดง

เปนรายงาน วาแตละคดีอาญาอยูในสถานะการดําเนินการข้ันใด 

 

รูปท่ี 9-16 หนาจอคนหาสถิติและรายงานผลการดําเนินคดีอาญา 

 

รูปท่ี 9-17 ผลการแสดงสถิติและรายงานผลการดําเนินคดีอาญา 

  

  หนา 9-6 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

9. สถิติและรายงานผลการดําเนินคดีแพง 

สถิติและรายงานผลการดําเนินคดีแพง เปนการแสดงผลการบันทึกขอมูลการดําเนินคดีแพงแลวนํามาแสดงเปน

รายงาน วาแตละคดีแพงอยูในสถานะการดําเนินการข้ันใด 

 

รูปท่ี 9-18 การคนหาสถิติและรายงานผลการดําเนินคดีแพง 

 

รูปท่ี 9-19 ผลการคนหาสถิติและรายงานผลการดําเนินคดีแพง 

10. สถิติและรายงานผลการดําเนินคดีปกครอง 

สถิติและรายงานผลการดําเนินคดีปกครอง เปนการแสดงผลการบันทึกขอมูลการดําเนินคดีปกครองแลวนํามา

แสดงเปนรายงาน วาแตละคดีปกครองอยูในสถานะการดําเนินการข้ันใด 

 

รูปท่ี 9-20 หนาจอการคนหาสถิติและรายงานผลการดําเนินคดีปกครอง 

  หนา 9-7 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 9-21 แสดงผลการคนหาสถิติและรายงานการดําเนินคดีปกครอง 

11. รายงานแสดงขอมูลกฎหมาย 

รายงานแสดงขอมูลกฎหมาย เปนรายงานท่ีสรุปจํานวนของกฎหมายท่ีมีอยูในระบบท้ังหมด โดยแสดงจํานวนวามี

ท้ังหมดก่ีฉบับ อะไรบาง โดยแยกตามกฎหมายพระราชบัญญัติ 

 

รูปท่ี 9-22 คนหารายงานแสดงขอมูลกฎหมาย 

 

  หนา 9-8 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 9-23 แสดงผลรายงานแสดงขอมูลกฎหมาย 

12. รายงานผลการวิเคราะหระบบประเมินผลความพึงพอใจ 

รายงานผลการวิเคราะหระบบประเมินผลความพึงพอใจ เปนการแสดงรายงานผลการวิเคราะหระบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

 

รูปท่ี 9-24 หนาจอคนหารายงานผลการวิเคราะหระบบประเมินผลความพึงพอใจ 

 

รูปท่ี 9-25 ผลการแสดงรายงานผลการวิเคราะหระบบประเมินผลความพึงพอใจ 

13. รายงานผลการยกรางพระราชบัญญัต ิ

 

รูปท่ี 9-26 หนาจอคนหารายงานผลการยกรางพระราชบัญญัติ 

 

  หนา 9-9 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 9-27 ผลการแสดงรายงานผลการยกรางพระราชบัญญัติ 

 

  หนา 9-10 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 บทที่ 10 ระบบจัดการเอกสาร 

ระบบจัดการเอกสาร เปนเมนูท่ีใหผูใชงานสามารถจัดการเอกสารของตัวเองได หรือ แยกเปนกลุมได   

 

รูปท่ี 10-1 หนาจอระบบเอกสาร 

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส มีไวสําหรับการอัพโหลดไฟลเอกสารตางๆ สามารถทําไดตามข้ันตอนดังนี้ 

          ปุมไวสําหรับคลิก “ยอนกลับ” 

          ปุมไวสําหรับคลิก “ถัดไป” 

          ปุมไวสําหรับคลิก “เปดFolder” ท่ีสรางไวในหนาอัพโหลดเปนการแยกหมวดหมูเอกสาร 

 ปุมไวสําหรับคลิก “Refresh” 

 ปุมไวสําหรับคลิก “สรางFolder” เม่ือคลิกแลว จะมีหนาตางเพ่ือใหสรางชื่อ Folder ท่ีตองการสราง

ข้ึนมาใหม 

 

รูปท่ี 10-2 หนาตางระบุชื่อโฟลเดอร 

 ปุมไวสําหรับการลบไฟลตางๆท้ิง คลิก “ลบ” จะมีหนาตางถามเพ่ือยืนยันวาตองการลบจริงหรือไม 

  หนา 10-1 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 10-3 หนาตางยืนยันการลบ 

  ปุมไวสําหรับคลิก “อัพโหลด” ไฟลตางๆเพ่ือเก็บไวใชงาน เม่ือคลิกปุมอัพโหลดจะมีหนาตาง 

เพ่ือใหเลือกดึงไฟล 

 

รูปท่ี 10-4 หนาตางอัพโหลด 

  

  หนา 10-2 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

1.2 ข้ันตอนการอัพโหลด 

หัวขอ คําอธิบาย 

รายละเอียดของไฟล : เปนชองกรอกรายละเอียดตางๆเก่ียวกับไฟลท่ีอัพโหลดไป เพ่ือใหรูถึง

รายละเอียดของไฟลท่ีอัพไปใหมากข้ึน 

การแชรไฟล : สถานะของการผูใชวาตองการใหไฟลนี้อยูในสถานะใด 

Piblic : คือสถานะท่ีสามารถมองเห็นไฟลนี้ไดทุกคน 

Private : คือสถานะสวนตัว มองเห็นไดแค User ตัวเองเทานั้น 

User Group : คือสถานะท่ีสามารถมองเห็นไดแคเพียงคนท่ีสรางกลุมอยู

ภายในกลุมรวมกันเทานั้น 

 

 ปุมไวสําหรับคลิก “แกไข” สถานะของโฟลเดอร เม่ือคลิกปุมแกไข จะมีหนาตางการแกไขไฟลข้ึน 

 

รูปท่ี 10-5 หนาจอการแกไขไฟล 

1.3 ข้ันตอนการแกไขไฟล 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อโฟลเดอร: เปนชื่อโฟลเดอรท่ีตั้งข้ึนมาตั้งแตแรก 

รายละเอียดของไฟล : เปนชองกรอกรายละเอียดตางๆเก่ียวกับไฟลท่ีอัพโหลดไป เพ่ือใหรูถึง

รายละเอียดของไฟลท่ีอัพไปใหมากข้ึน 

การแชรไฟล : สถานะของการผูใชวาตองการใหไฟลนี้อยูในสถานะใด 

Piblic : คือสถานะท่ีสามารถมองเห็นไฟลนี้ไดทุกคน 

Private :  คือสถานะสวนตัว มองเห็นไดแค User ตัวเองเทานั้น 

User Group : คือสถานะท่ีสามารถมองเห็นไดแคเพียงคนท่ีสรางกลุมอยูภายในกลุม

รวมกันเทานั้น 

  หนา 10-3 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” 

 

  

  หนา 10-4 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 บทที่ 11 การดูแลระบบ 

เมนูดูแลระบบเปนเมนูท่ีใชจัดการขอมูลของเจาหนาท่ีผูใชงาน เพ่ิม ลบ และการกําหนดสิทธิ์ผูใชงานในระบบ 

กําหนดเง่ือนไขตาง ๆ ของระบบ โดยมีเมนูยอยดังนี้ 

1. สังกัด 

เมนูสังกัด เปนเมนูท่ีใชในการเพ่ิมขอมูลสังกัด แกไข และลบได    

1.1 เลือกเมนูสังกัด 

1.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

1.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 11-1 หนาจอเมนูสังกัด 

 

รูปท่ี 11-2 หนาจอการแสดงขอมูลสังกัด 

 

รูปท่ี 11-3 หนาจอการกรอกสังกัด 

  หนา 11-1 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

  

  หนา 11-2 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หนาจอสังกัดเปนการกรอกขอมูลแบบหนาจอเดียว โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

ชื่อสังกัด *: กรอกชื่อสังกัด 

สถานะ : เลือกสถานะ 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว  

 

รูปท่ี 11-4 กลองขอความแจงบันทึกสังกัด 

 

1.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 11-5 หนาจอการแสดงปุมแกไขสังกัด 

1.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือ ยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 11-6 หนาจอการแสดงปุมลบสังกัด 

  หนา 11-3 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

 

2. กลุมงาน 

เมนูกลุมงาน เปนเมนูท่ีใชในการเพ่ิมขอมูลกลุมงานในกองนิติการ หากมีการเพ่ิมหรือลดกลุมงานสามารถเขามา

ทําในเมนูนี้ได    

2.1 เลือกเมนูกลุมงาน 

2.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

2.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 11-7 หนาจอเมนูกลุมงาน 

 

รูปท่ี 11-8 หนาจอการแสดงขอมูลกลุมงาน 

  หนา 11-4 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 11-9 หนาจอการกรอกกลุมงาน 

  

  หนา 11-5 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หนาจอกลุมงานเปนการกรอกขอมูลแบบหนาจอเดียว โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิบาย 

สังกัด *: เลือกวากลุมงานอยูในสังกัดใด 

กลุมงาน : กรอกชื่อกลุมงาน 

สถานะ : เลือกสถานะ 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  ระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึกเรียบรอยแล 

 

รูปท่ี 11-10 กลองขอความแจงบันทึกกลุมงาน 

2.4 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 11-11 หนาจอการแสดงปุมแกไขกลุมงาน 

2.5 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือ ยกเลิกการลบ 

 

  หนา 11-6 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 11-12 หนาจอการแสดงปุมลบกลุมงาน 

3. ทะเบียนของผูใชงาน 

เมนูทะเบียนของผูใชงาน เปนเมนูท่ีใชในการเพ่ิมขอมูลผูใชงานท่ีเราตองการเพ่ิมใหเปนผูท่ีสามารถใชงานใน

ระบบ โดยสามารถเพ่ิม แกไข หรือ ลบ ได 

3.1 เลือกเมนูทะเบียนของผูใชงาน 

3.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

3.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

3.4 กดปุม Excel เพ่ือแสดงรายงานทะเบียนของผูใชงาน 

 

รูปท่ี 11-13 หนาจอเมนูทะเบียนของผูใชงาน 

 

รูปท่ี 11-14 หนาจอการแสดงขอมูลทะเบียนของผูใชงาน 

 

  หนา 11-7 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

รูปท่ี 11-15 ผลการแสดงรายงานทะเบียนของผูใชงาน 

 

รูปท่ี 11-16 หนาจอการกรอกทะเบียนของผูใชงาน 

  

  หนา 11-8 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

หนาจอผูใชงานเปนการกรอกขอมูลแบบหนาจอเดียว โดยอธิบายหนาจอการกรอกขอมูลไดดังนี้ 

หัวขอ คําอธิยาย 

อีเมล* : กรอกอีเมลท่ีใชในการ Login เขาสูระบบควรเปนอีเมลจริงท่ีใชงานได 

คํานําหนานาม* : กรอกคํานําหนานาม 

ชื่อ*: กรอกชื่อ 

นามสกุล*  : กรอกนามสกุล 

สังกัด  : เลือกสังกัดท่ีผูใชสังกัด     

กลุมงาน : เลือกกลุมงาน 

ตําแหนง : กรอกตําแหนง 

เบอรโทรศัพท *: กรอกเบอรโทรศัพท 

เขาใชระบบโดย : เลือกสถานะการเขาใชระบบ โดยเลือกแบบเปนรหสัผาน หรือเลือก LDAP 

แบบรหัสผาน คือ ไมเช็ควาผูใชงานใชอีเมลในกรมการคาภายใน 

แบบ LDAP คือ ระบบจะทําการเช็คกอนวาผูใชงานใชอีเมลในกรมการคาภายใน

หรือไม หากมีชื่ออยูในกรมการคาภายในระบบจะสามารถใหเขาทํางานในระบบ

ได 

อายุรหัสผาน : เลือกสถานะอายุรหัสผาน 

รหัสผาน*: กรอกรหัสผาน 

ยืนยันรหัสผาน*: กรอกรหัสผานอีกครั้ง 

ระงับการใชงาน : เลือกการระงับการใชงานเม่ือผูใชไมไดใชงานแลว 

รูป : เลือกรูปภาพ ของผูใชงาน 

กลุมผูใช : เลือกกลุมผูใช วาผูใชท่ีเพ่ิมเขาไปในระบบนี้ อยูในกลุมผูใชประเภทใด เพราะ

การเขาใชงานหนาจอ แตละเมนูนั้นจะกําหนดสิทธิ์ผานกลุมผูใชงาน 

 

 

หลังจากการกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  แลวระบบจะแสดงกลองขอความวาไดบันทึก

เรียบรอยแลว  

อธิบายเพ่ิมเติม : สามารถเลือกใหผูใชงานอยูไดหลายกลุมผูใชงาน 

  หนา 11-9 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 

รูปท่ี 11-17 กลองขอความแจงบันทึกผูใชงาน 

3.5 การแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข ดังรูป แลวระบบจะแสดงหนาจอใหทําการแกไข 

  

รูปท่ี 11-18 หนาจอการแสดงปุมแกไขผูใชงาน 

3.6 การลบขอมูลใหกดปุมลบ ดังรูป  เม่ือกดปุมลบระบบจะแสดงกลองขอความถามยืนยันกอนท่ีจะลบ กดปุม 

OK คือยืนยันการลบ แตหากกดปุม Cancel คือ ยกเลิกการลบ 

 

รูปท่ี 11-19 หนาจอการแสดงปุมลบผูใชงาน 

4. กลุมผูใช 

เมนูกลุมผูใช เปนเมนูท่ีใชในการเพ่ิมขอมูลกลุมผูใชท่ีมีอยูในระบบโดยสามารถเพ่ิมก่ีกลุมก็ได และสามารถ แกไข 

และลบได    

  หนา 11-10 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

4.1 เลือกเมนูกลุมผูใช 

4.2 กดปุมคนหา เม่ือตองการคนหาขอมูล 

4.3 กดปุมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูล 

 

รูปท่ี 11-20 หนาจอเมนูกลุมผูใช 

 

รูปท่ี 11-21 หนาจอการแสดงขอมูลกลุมผูใช 

 

5. สิทธิ์ในการใชงานระบบ 

เมนูสิทธิ์ในการใชงานระบบ เปนเมนูท่ีใชจัดการการเขาใชงานของกลุมผูใชงาน โดยสามารถกําหนดสิทธิ์ไดดังนี้ 

 

  หนา 11-11 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 
 

หัวขอ คําอธิบาย 

เขาใชงาน คือ สามารถเขาไปเขาใชงานในหนาจอไดเทานั้น 

เพ่ิม คือ สามารถเขาไปเพ่ิมขอมูลในหนาจอกิจกรรม 

แกไข คือ สามารถเขาไปแกไขในหนาจอกิจกรรมไดเทานั้น 

ลบ คือ สามารถเขาไปลบขอมูลในกิจกรรมไดเทานั้น 

โดยทําการกดเช็คถูกท่ีกลอง  แลวกดปุม  ระบบจะทําการบันทึกขอมูลให พรอมแสดงกลอง

ขอความ “บันทึกขอมูลเรยีบรอยแลว” 

 

รูปท่ี 11-22 กลองขอความแจงบันทึกเรียบรอย 

 

  หนา 11-12 



คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศทางกฎหมายการคาในประเทศ กองนิติการ 

 บทที่ 12 เปลี่ยนรหัสผาน 

เมนูเปลี่ยนรหัสผาน เปนเมนูสําหรับใหผูใชงานเขามาเปลี่ยนรหัสผาน 

 

รูปท่ี 12-1 หนาจอการปอนรหัสผาน 

เปนเมนูท่ีใหผูใชงานเขามาทําการเปลี่ยนรหัสผานของตนเอง  โดยปอนรหัสผานเดิม และ รหัสผานใหม กดปุม 

  ระบบก็จะแกไขรหัสผานใหมให  

 

  หนา 12-1 


	บทที่ 1 การเข้าสู่ระบบ
	1. หน้าหลัก
	1.1 คำวินิจฉัย / ความเห็น   เป็นการแสดงข้อมูลคำวินิจฉัย / ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้ง    คำวินิจฉัย/ความเห็นที่กองนิติการและหน่วยงานอื่นๆให้ความเห็นไว้เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน แยกเป็น
	1.1.1 กฎหมายในความรับผิดชอบของกรม
	1.1.2 อื่น ๆ

	1.2 มาตรการทางบริหาร เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางบริหาร โดยแยกเป็น
	1.2.1 สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นราคาแนะนำสินค้าอุปโภคบริโภค
	1.2.2 สินค้าเกษตร เป็นราคาแนะนำสินค้าเกษตร

	1.3 สาระน่ารู้ เป็นการแสดงข้อมูลสาระน่ารู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	1.4 Link ไปหน่วยงานอื่น เป็นการแสดงรูปภาพการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นทั้งหน่วยงานภายในกรมและภายนอกกรม
	1.5 ห้องสมุดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นการแสดงรายละเอียดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แยกเป็น
	1.5.1 รัฐธรรมนูญ
	1.5.2 ประมวลกฎหมาย
	1.5.3 พระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

	1.6 ค้นหา  เป็นส่วนการค้นหาข้อมูลกฎหมายที่อยู่ในระบบสารสนเทศทางกฎหมายการค้าในประเทศ อยู่ในเว็บไซต์ โดยระบบจะค้นหาข้อมูลจากชื่อ Keword คำอธิบาย และไฟล์เอกสารที่มีอยู่ในระบบ โดยแยกเป็น
	1.6.1 การค้นหาแบบง่าย โดยการใส่คำหรือข้อความที่ต้องการค้นหา
	1.6.2 การค้นหาแบบละเอียด โดยเลือกประเภทกฎหมาย หมวดของสินค้า ชื่อเรื่อง และคำค้น

	1.7 บริการประชาชน มีเมนูดังนี้
	1.7.2 คำถามที่พบบ่อย
	1.7.3 ร่วมแสดงความคิดเห็น
	1.7.4 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เป็นแบบฟอร์มเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน


	2. ข้อมูลองค์กร
	2.2 ประวัติ
	2.3 วิสัยทัศน์
	2.4 พันธกิจ
	2.5 อำนาจหน้าที่
	2.6 โครงสร้างองค์กร
	2.7 บุคลากร

	3. กฎหมาย
	3.1 กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
	3.2 กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

	4. ติดต่อเรา
	5. สำหรับเจ้าหน้าที่

	บทที่ 2 การใช้งานทั่วไปของระบบของเจ้าหน้าที่
	1. การล็อกอินเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่
	1.1 คลิกที่เมนูสำหรับเจ้าหน้าที่
	1.2 ทำการกรอกชื่อผู้ใช้  คือ อีเมล์   และรหัสผ่าน คือ รหัสผ่านที่ได้ให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนดให้ตั้งแต่ตอนสมัครเป็นสมาชิก
	1.3 คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ
	1.4 ลืมรหัสผ่าน  หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านให้กดที่ปุ่มลืมรหัสผ่าน ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกอีเมล์ เมื่อได้รับอีเมล์แล้วระบบจะส่งลิ้งค์หน้าจอให้ผู้ใช้งานเข้ามาเปลี่ยนรหัสผ่านเอง ดังตัวอย่างรูปภาพตามลำดับ

	2. เมนูและแถบแสดงสถานะ
	2.1 แสดงชื่อระบบ
	2.2 แสดงชื่อผู้ใช้งานที่ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
	2.3 แสดงเวลาในการใช้งาน โดยระบบจะกำหนดเวลาให้ใช้งานในการล็อกอินแต่ละครั้งเป็นเวลา 60 นาที
	2.4 ปุ่มออกจากระบบ กดแล้วจะออกจากระบบที่ใช้งานอยู่
	2.5 แสดงแถบเมนูการใช้งาน

	3. การใช้งานตารางข้อมูลโดยทั่วไป
	3.1 ส่วนค้นหาและคัดกรองข้อมูล ในการทำงานแต่ละหน้านั้น บางครั้งข้อมูลที่จะเราต้องการจะจัดการมีปริมาณมาก หากดึงข้อมูลมาทั้งหมดย่อมไม่สะดวกกับการใช้งาน ดังนั้นระบบจึงได้เตรียมส่วนค้นหาและคัดกรองข้อมูลไว้ให้ในทุกหน้า
	3.2 ปุ่มเพิ่มข้อมูล จะมีลักษณะการเพิ่ม 2 แบบ คือ
	3.2.1 แบบที่ 1 กดแล้วทำการบันทึกข้อมูลในตารางข้อมูลได้เลย
	3.2.2 แบบที่ 2 กดแล้วระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลในอีกหน้าจอหนึ่ง

	3.3 ปุ่มลบรายการที่เลือก
	3.4 เลือกรายการที่ต้องการลบ โดยเมื่อเลือกแล้วให้ทำการกดปุ่ม
	3.5 ส่วนหัวตารางข้อมูล คือส่วนที่แสดงชื่อของข้อมูลที่แสดงในตาราง แต่ที่ต้องกล่าวถึงเพราะว่าเราสามารถที่จะคลิกที่หัวตาราง เพื่อเป็นการสั่งให้ระบบเรียงข้อมูลที่แสดงออกมาตามคอลัมน์ที่กำหนด โดยเมื่อคลิกครั้งแรกที่หัวตารางคอลัมน์ใด ระบบก็จะเรียงข้อมูลตามคอ...
	3.6 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในการใช้งานระบบ จะมีเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ ที่ใช้งานเป็นการทั่วไป ดังนี้
	3.7 เป็นการส่วนที่แสดงประเภทไฟล์ข้อมูล หรือ การเลื่อนลำดับข้อมูล โดยอธิบายได้ดังนี้
	3.8 ส่วนแสดงสถานะหน้าของข้อมูล ส่วนนี้เราสามารถใช้ดูได้ว่าจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่เราค้นหามีกี่รายการ แล้วแบ่งแสดงผลกี่หน้า โดยปัจจุบันแสดงผลอยู่หน้าไหน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนไปหน้าอื่น ๆ โดยไปคลิ๊กที่ปุ่มลูกศร

	4. เครื่องมือ/สัญลักษณ์ที่มีอยู่ในหน้าจอทั่วไป
	5. เครื่องมือ/สัญลักษณ์ การใช้ภายใน Free text box (CMS)
	6. หน้าจอการกรอกข้อมูล
	6.1 แบบที่ 1 หน้าจอการกรอกข้อมูลในหน้าจอเดียว เช่น หน้าจอเมนูคำพิพากษา คำวินิจฉัย
	6.1.2 หัวข้อที่ 1 การกรอกข้อมูลทั่วไป โดยผู้ใช้งานต้องทำการกรอกในช่องที่มีเครื่อง * ให้เสร็จก่อน ถึงจะสามารถไปกรอกข้อมูลส่วนอื่น ๆ ก่อนการบันทึกได้
	6.1.3 หัวข้อที่ 2 การอัพโหลดไฟล์ (Browse file) เอกสารที่ต้องการเก็บ โดยกดที่ Select เพื่อเลือกไฟล์
	6.1.4 หัวข้อที่ 3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนนี้ผู้ใช้งานจะเพิ่มข้อมูลหรือไม่ก็ได้ เพราะระบบไม่ได้บังคับให้ทำการกรอก โดยหากต้องการเพิ่ม ให้กดปุ่มเพิ่มข้อมูล
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