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บทที่ 1 การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (Member Registration) 

     การลงทะเบียนระบบติดตามกระบวนการไต่สวน ผ่านระบบ TIRD กองป้องกันและตอบโต้ทางการค้า มี

ขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบผ่าน Internet Browser ที่มีในอุปกรณ์ของท่าน ตัวอย่างเช่น Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari หรือ Microsoft Edge จากนั้นกรอก URL ของ

ระบบลงไปที่ช่อง Address Bar แล้วคลิกปุ่ม Go หรือ Enter 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ TIRD กองป้องกันและตอบโต้ทางการค้าดังรูป ให้คลิกปุ่ม REGISTER 

เพ่ือลงทะเบียนผู้ใช้งาน  

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ TIRD กองป้องกันและตอบโต้ทางการค้า 

  

2 

1 
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3. ระบบแสดงหน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไขขึ้นมา จากนั้นให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ข้าพเจ้าได้อ่านและ

เข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยตลอดแล้ว และสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขท่ี

กำหนดไว้ทุกประการ 

4. จากนั้นคลิกปุ่ม ยอมรับ (AGREE) 

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอเงื่อนไขและขอ้ตกลง  
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5. ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบียนเข้าใช้งานดังรูป สามารถเลือกประเภทบุคคลที่ต้องการลงทะเบียน ได้ 2 

รูปแบบ ได้แก่ นิติบุคคล (Legal entity) หรือบุคคลธรรมดา (Individual) 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนสมาชิก 

 
  

5 
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1.1 การลงทะเบียน (นิตบิุคคล) 

1. คลิกเลือก นิติบุคคล (Legal entity)  

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนเข้าใช้งาน 

2. คลิกเลือกระหว่างประเทศไทยหรือต่างประเทศ  

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนเข้าใช้งาน 

1 

2 
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*กรณีเลือกประเทศไทย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 

กำกับ ดังนี้ 

 - กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล (Registration Number)    - กรอกชื่อนิติบุคคล (Corporate Name) 

 - สถานที่จดทะเบียน (Registered location)        - วันที่จดทะเบียน (Date of registration) 

- แนบไฟล์หนังสือรับรองนิติบุคคล (Certificate of Incorporation) 

- กรอกหมายเลขโทรศัพท์ (Phone number) - กรอก E-mail Address 

 - กรอกที่อยู่ (Address) 

 จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนเข้าใช้งาน 
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**กรณีเลือกต่างประเทศ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 

กำกับ ดังนี้ 

 - กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล (Registration Number)    - กรอกชื่อนิติบุคคล (Corporate Name) 

 - สถานที่จดทะเบียน (Registered location)        - วันที่จดทะเบียน (Date of registration) 

- แนบไฟล์หนังสือรับรองนิติบุคคล (Certificate of Incorporation) 

- กรอกหมายเลขโทรศัพท์ (Phone number) - กรอก E-mail Address 

 - กรอกที่อยู่ (Address)           - เลือกประเทศ (Country) 

จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป 

 

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนเข้าใช้งาน 
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3. ระบบแสดงหน้าจอกำหนดข้อมูลผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเฉพาะห้วข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน 

(*) กำกับ 

- ชื่อผู้ใช้งาน (Username) 

- รหัสผ่าน (Password) 

- ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm password) 

4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกรหัสยืนยันตามที่ปรากฎบนภาพดังรูป 

5. จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน 

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอกำหนดข้อมลูผู้ใช้งาน 

 

  

3 
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1.2 การลงทะเบียน (บุคคลธรรมดา) 

1. คลิกเลือก บุคคลธรรมดา (Individual)  

 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนเข้าใช้งาน 

2. คลิกเลือกข้อมูลระหว่างบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง  

  

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนเข้าใช้งาน 

1 

2 
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*กรณีเลือกบัตรประจำตัวประชาชน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอก

จัน (*) กำกับ ดังนี้ 

 - เลือกคำนำหน้า (Title)    - กรอกชื่อ (First name) 

 - กรอกชื่อกลาง (Middle name)       - กรอกนามสกุล (Last name) 

- กรอกเลขประจำตัวประชาชน (ID Card)   

- แนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (Copy of ID Card) 

- กรอกหมายเลขโทรศัพท์ (Phone number) - กรอก E-mail Address 

 - กรอกที่อยู่ (Address) 

 จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป 

 

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนเข้าใช้งาน 
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**กรณีเลือกหนังสือเดินทาง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 
กำกับ ดังนี้ 
 - เลือกคำนำหน้า (Title)    - กรอกชื่อ (First name) 

 - กรอกชื่อกลาง (Middle name)       - กรอกนามสกุล (Last name) 

- กรอกเลขหนังสือเดินทาง (Passport)  - เลือกประเทศ (Country) 

- กรอกวันที่ออกหนังสือ (Date of Issue)  - กรอกวันที่หมดอายุ (Date of Expiry) 

- แนบไฟล์สำเนาหนังสือเดินทาง (Copy of Passport) 

- กรอกหมายเลขโทรศัพท์ (Phone number) - กรอก E-mail Address 

 - กรอกที่อยู่ (Address)    - เลือกประเทศ (Country) 

 จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป 

  

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนเข้าใช้งาน 
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3. ระบบแสดงหน้าจอกำหนดข้อมูลผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเฉพาะห้วข้อที่มีเครื่องหมายดอก

จัน (*) กำกับ 

- ชื่อผู้ใช้งาน (Username) 

- รหัสผ่าน (Password) 

- ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm password) 

4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกรหัสยืนยันตามที่ปรากฎบนภาพดังรูป 

5. จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน 

 

รูปที่ 10 แสดงหน้าจอกำหนดข้อมูลผู้ใช้งาน 

  

3 

4 
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บทที่ 2 การเข้าสู่ระบบ (Log In) 

การเข้าใช้งานระบบติดตามกระบวนการไต่สวน ผ่านระบบ TIRD มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบผ่าน Internet Browser ที่มีในอุปกรณ์ของท่าน ตัวอย่างเช่น Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari หรือ Microsoft Edge จากนั้นกรอก URL ของ

ระบบลงไปที่ช่อง Address Bar แล้วคลิกปุ่ม Go หรือ Enter 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ TIRD ดังรูป ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password)  

3. จากนั้นคลิกปุ่ม LOGIN  

 

รูปที่ 11 แสดงหน้าจอเข้าสูร่ะบบ TIRD กองป้องกันและตอบโต้ทางการค้า 

  

2 

1 

3 
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4. แสดงหน้าจอระบบติดตามกระบวนการไต่สวน สำหรับผู้ประกอบการดังรูป 

5. การใช้งานระบบ ท่านสามารถคลิกที่ไอคอนของเมนูจากหน้าหลักของระบบ 

 

รูปที่ 12 แสดงหน้าจอระบบ TIRD  

6. กรณีต้องการแก้ไขรหัสผ่านและรูปโปรไฟล์ ให้คลิกท่ีชื่อผู้ใช้งานแล้วคลิกเมนู Profile  

 

รูปที่ 13 แสดงหน้าจอระบบ TIRD  
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7. ระบบแสดงหน้าจอ Profile ดังรูป สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ภาพโปรไฟล์ และรหัสผ่าน เมื่อมี

การแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอแก้ไข Profile  

8. กรณีต้องการออกจากระบบ (Log out) เมื่อไม่ใช้งานแล้ว สามารถคลิกปิดหน้าจอระบบ หรือคลิกที่ชื่อ

ผู้ใช้งาน แล้วคลิกเมนู Logout 

 

รูปที่ 15 แสดงหน้าจอระบบ TIRD 
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บทที่ 3 การยื่นคำขอ (Petition) 

ระบบการยื ่นคำขอ (Petition) เป็นระบบที่พัฒนาขึ ้นเพื ่อให้ผู้ประกอบการยื ่นคำขอเปิดไต่สวน 

(Request Petition) และสามารถดำเนินการยื่นคำขอนัดพบเจ้าหน้าที่ (Appointment Request) รวมถึงการ

ติดตามสถานะของการยื่นคำขอได้ มีข้ันตอนดังนี้ 

3.1 การยื่นคำขอเปิดไต่สวน (Request Petition) 

1. คลิกเมนู ยื่นคำขอ (Petition) จากหน้าหลักของระบบ 

 

รูปที่ 16 แสดงหน้าจอระบบ TIRD  

2. ระบบแสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) ดังรูป ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการการยื่นคำขอ 

โดยระบเุงื่อนไขท่ีต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา 

3. หากต้องการยื่นคำขอเปิดไต่สวน คลิกปุ่ม ยื่นคำขอเปิดไต่สวน (Request Petition) 

 

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) 
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4. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคลดังรูป ให้ท่านเลือกระหว่างยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือ ทำการแทน

บริษัท/ หน่วยงานอื่น จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป 

 

รูปที่ 18 แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคล 
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3.1.1 การยื่นคำขอด้วยตนเอง 

1. กรณียื่นคำขอด้วยตนเอง ให้คลิกเลือก "ยื่นคำขอด้วยตนเอง" แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป 

 

รูปที่ 19 แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคล 
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2. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดสินค้าและมาตรการดังรูป กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มี
เครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ 

- กรอกชื่อสินค้า   - เลือกประเทศ (เลือกได้มากกว่า 1) 

- เลือกมาตรการ   - เลือกประเภทคำขอ (เลือกได้มากกว่า 1) 

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วและต้องการยื่นคำขอให้คลิกปุ่ม ถัดไป หากยังไม่ต้องการยื่นคำขอแต่
ต้องการบันทึกรายละเอียดให้คลิกปุ่ม บันทึกชั่วคราว 

 

รูปที่ 20 แสดงหน้าจอรายละเอยีดสินค้าและมาตรการ 

หมายตเหต ุ 1. Anti-Dumping Measures (AD) : มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
 2. Countervailing Measures (CVD) : มาตรการตอบโต้การอุดหนุน 

3. Safeguard Measures (SG) : มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าท่ีเพ่ิมขึ้น 
4. ประเภทคำขอระบบจะแสดงตามมาตรการที่เลือก  
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4. ระบบแสดงหน้าจอแนบเอกสารดังรูป คลิกปุ่ม แนบไฟล์ เพ่ือแนบแบบฟอร์มตามประเภทคำขอที่เลือก 

5. เมื่อตรวจสอบข้อมูลและแนบไฟล์เรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ส่งคำขอ  

 

รูปที่ 21 แสดงหน้าจอแนบเอกสาร 

หมายเหตุ : ภายหลังจากบันทึกข้อมูล ให้ท่านเดินทางมาส่งเอกสารตัวจริงกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่  
               ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร 
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6. ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการส่งเอกสารดังรูป คลิกปุ่ม ตกลง 

 

รูปที่ 22 แสดงหน้าต่างยืนยันการส่งเอกสาร 

7. ระบบแสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) ที่มีรายการเพิ่มเข้ามาใหม่ดังรูป ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถ

ตรวจสอบถานะการดำเนินงาน รวมถึงสามารถตรวจสอบผลการยื่นคำขอ การยื่นคำขอจะยังไม่ได้รับ  

Case ID จนกว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบคำขอเรียบร้อย 

 

รูปที่ 23 แสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) 

 

หมายเหตุ ผู้ใช้งานที่ยื่นคำขอจะต้องทำการลงทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียอีกคร้ังหนึ่ง 
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3.1.2 การยื่นคำขอแทนบริษัท/ หน่วยงานอ่ืน 

1. กรณียื่นคำขอแทนบริษัท/ หน่วยงานอื่น ให้คลิกเลือก "ทำการแทนบริษัท/ หน่วยงานอื่น" แล้วคลิกปุ่ม 

ถัดไป 

 

รูปที่ 24 แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคล 
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2. ระบบแสดงหน้าข้อมูลผู้กระทำการแทนดังรูป คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล เพื่อเพิ่มข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน ที่เรา

ต้องการดำเนินการแทน 

 

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้กระทำการแทน 
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3. ระบบแสดงหน้าต่างทำการแทนบริษัท/หน่วยงานดังรูป กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล (Registration 

Number) จากนั้นคลิกปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล ระบบจะดึงข้อมูลที่บัทึกไว้ในระบบมาแสดง กรณีไม่พบข้อมูล 

บริษัท/หน่วย จะต้องทำการลงทะเบียนตามข้อ 1.1  

4. แนบไฟล์หนังสือมอบอำนาจ (POA file) คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ เพ่ือนำเข้าระบบ 

5. เลือกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 26 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้กระทำการแทน 
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7. ระบบแสดงหน้าข้อมูลผู้กระทำการแทนที่เพิ่มเข้าใหม่ดังรูป คลิกปุ่ม ถัดไป เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูล

รายละเอียดสินค้าและมาตราการในขั้นตอนถัดไป  

 

รูปที่ 27 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้กระทำการแทน 
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8. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดสินค้าและมาตรการดังรูป กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มี
เครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ 

- กรอกชื่อสินค้า   - เลือกประเทศ (เลือกได้มากกว่า 1) 

- เลือกมาตรการ   - เลือกประเภทคำขอ (เลือกได้มากกว่า 1) 

9. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วและต้องการยื่นคำขอให้คลิกปุ่ม ถัดไป หากยังไม่ต้องการยื่นคำขอแต่
ต้องการบันทึกรายละเอียดให้คลิกปุ่ม บันทึกชั่วคราว 

 

รูปที่ 28 แสดงหน้าจอรายละเอยีดสินค้าและมาตรการ 

หมายตเหต ุ 1. Anti-Dumping Measures (AD) : มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
 2. Countervailing Measures (CVD) : มาตรการตอบโต้การอุดหนุน 

3. Safeguard Measures (SG) : มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าท่ีเพ่ิมขึ้น 
4. ประเภทคำขอระบบจะแสดงตามมาตรการที่เลือก  
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10. ระบบแสดงหน้าจอแนบเอกสารดังรูป คลิกปุ่ม แนบไฟล์ เพ่ือแนบแบบฟอร์มตามประเภทคำขอที่เลือก 

11. เมื่อตรวจสอบข้อมูลและแนบไฟล์เรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ส่งคำขอ  

 

รูปที่ 29 แสดงหน้าจอแนบเอกสาร 

หมายเหตุ : ภายหลังจากบันทึกข้อมูล ให้ท่านเดินทางมาส่งเอกสารตัวจริงกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่  
               ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร  
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12. ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการส่งเอกสารดังรูป คลิกปุ่ม ตกลง 

 
รูปที่ 30 แสดงหน้าต่างยืนยันการส่งเอกสาร 

 
13. ระบบแสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) ที่มีรายการเพิ่มเข้ามาใหม่ดังรูป ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถ

ตรวจสอบถานะการดำเนินงาน รวมถึงสามารถตรวจสอบผลการยื่นคำขอ การยื่นคำขอจะยังไม่ได้รับ  

Case ID จนกว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบคำขอเรียบร้อย 

 

รูปที่ 31 แสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) 

 

หมายเหตุ ผู้ใช้งานที่ยื่นคำขอจะต้องทำการลงทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียอีกคร้ังหนึ่ง 
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- กรณีที่รายการอยู่ในสถานะ รอตรวจสอบเอกสาร 

เมื่อผู้ยื่นคำได้ดำเนินการยื่นเอกสารฉบับจริงกับเจ้าหน้าที่ สถานะการดำเนินจะเปลี่ยนเป็น รอ

ตรวจสอบเอกสาร 

 

รูปที่ 32 แสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) 
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3.1.3 การส่งคำตอบเพิ่มเติม 

กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฉบับจริง แต่เอกสารไม่ครบถ้วนสถานะการดำเนินจะเปลี่ยนเป็น 

รอพิจารณาคำขอ  

1. ให้คลิกปุ่ม ดำเนินการ เพ่ือส่งคำตอบเพิ่มเติม 

 

รูปที่ 33 แสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) 

2. ระบบแสดงหน้าจอผู้ใช้งานส่งคำตอบเพิ่มเติม ในส่วนนี้ให้เลือกการดำเนินงานระหว่าง ส่งคำตอบ 

หรือ ขอขยายเวลา จากนั้นคลิกปุ่ม เลือกไฟล์ เพ่ือแนบเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่พิจารณา  

3. เมื่อแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก หากยังไม่ต้องการยื่นคำตอบเพิ่มเติมแต่ต้องการบันทึก

รายละเอียดให้คลิกปุ่ม บันทึกชั่วคราว 

 

รูปที่ 34 แสดงหน้าจอผู้ใช้งานส่งคำตอบเพิ่มเติม 
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4. เมื่อดำเนินการเรียบร้อย ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น จบกระบวนงาน 

  

รูปที่ 35 แสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) 

- กรณีที่รายการอยู่ในสถานะ พิจารณาคำขอแล้ว และผลการพิจารณาเปิดไต่สวน 

กรณีท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณารับคำขอสถานะการดำเนินจะเปลี่ยนเป็น พิจารณาคำขอแล้ว ในส่วน

นี้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ในคอลัมน์ ผลการตรวจสอบดังรูป 

 

รูปที่ 36 แสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) 
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- กรณีที่รายการอยู่ในสถานะ รอประกาศเปิดการไต่สวน 

กรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณารับคำขอและและมีมติเปิดการไต่ส่วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่ง

เอกสารแจ้งไปยังรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกเพื่อทราบการรับคำขอ สถานะการดำเนินจะเปลี่ยนเป็น รอประกาศ

เปิดการไต่สวนดังรูป 

 

รูปที่ 37 แสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) 

- กรณีที่รายการอยู่ในสถานะ พิจารณาการเปิดไต่สวนแล้ว 

กรณีที่คณะกรรมการฯ มีการออกประกาศเปิดการไต่สวนแล้วนั้น สถานะการดำเนินจะเปลี่ยนเป็น

พิจารณาการเปิดไต่สวนแล้วดังรูป 

 

รูปที่ 38 แสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) 
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- กรณีที่รายการอยู่ในสถานะ พิจารณาคำขอแล้ว และผลการพิจารณาไม่เปิดไต่สวน 

กรณีคำขอผ่านการพิจารณารับคำขอแต่ไม่มีการเปิดไต่สวน ระบบจะแสดงสถานะว่า รับคำขอ ไม่เปิด

ไต่สวน ดังรูป 

 

รูปที่ 39 แสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) 
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3.2 การยื่นคำขอนัดพบเจ้าหน้าที่ (Appointment Request) 

1. คลิกเมนู ยื่นคำขอ (Petition) จากหน้าหลักของระบบ 

 

รูปที่ 40 แสดงหน้าจอระบบ TIRD(e-Doc and Workflow)  

2. ระบบแสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) ดังรูป ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการการยื่นคำขอ 

โดยระบเุงื่อนไขท่ีต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา 

3. คลิกปุ่ม ยื่นคำขอนัดพบเจ้าหน้าที่ (Appointment Request) 

 

รูปที่ 41 แสดงหน้าจอการยื่นคำขอ (Petition) 
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4. ระบบแสดงหน้าจอคำขอพบเจ้าหน้าที่  (Appointment Request) ดังรูป ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา

รายการการยื่นคำขอ โดยระบุเงื่อนไขท่ีต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา  

5. การยืน่คำขอพบเจ้าหน้าที่ให้คลิกปุ่ม เพิ่มคำขอนัดพบ 

 

รูปที่ 42 แสดงหน้าจอคำขอพบเจา้หน้าท่ี (Appointment Request)  
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6. ระบบจะแสดงหน้าจอระบุรายละเอียดคำขอนัดพบเจ้าหน้าที่ (Appointment Request) ดังรูป กรอก

ข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ 

- กรอกชื่อสินค้า   - เลือกประเทศ (เลือกได้มากกว่า 1) 
- เลือกมาตรการ   - เลือกประเภทคำขอ (เลือกได้มากกว่า 1) 
- กรอกประเด็นที่ต้องการหารือ 

7. ระบุวันที่และช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย หากต้องการเพิ่มการนัดหมายมากกว่า 1 รายการคลิกปุ่ม เพิ่ม

วันที่และเวลา 

8. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม ส่งนัดหมาย 

 

รูปที่ 43 แสดงหน้าจอระบรุายละเอียดคำขอพบเจ้าหน้าท่ี (Appointment Request)  
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9. ระบบแสดงหน้าจอรายการคำขอพบเจ้าหน้าที่ (Appointment Request) ที่เพ่ิมเข้ามาใหม่ดังรูป ในส่วน

นี้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน 

 

รูปที่ 44 แสดงหน้าจอคำขอพบเจา้หน้าท่ี (Appointment Request)  

10. กรณทีีเ่จ้าหน้าทีพิ่จารณาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น เจ้าหน้าทีต่อบกลับแล้ว ให้ผู้ใช้งาน

คลิกปุ่ม Next เพ่ือยืนยันการนัดหมาย 

 

รูปที่ 45 แสดงหน้าจอคำขอพบเจา้หน้าท่ี (Appointment Request)  
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11. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการนัดหมายดังรูป (วันและเวลาอาจไม่ตรงกับท่ีท่านกำหนด) หากต้องการยืนยัน

นัดหมายวันดังกล่าวให้เลือก ยืนยัน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 

รูปที่ 46 แสดงหน้าจอยืนยันการนดัหมาย 
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บทที่ 4 ลงทะเบียนผู้มีส่วนได้เสีย (Case ID Registration) 

ระบบการลงทะเบียนผู้มีส่วนได้เสีย (Case ID Registration) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งาน

ดำเนินการลงทะเบียนผู้มีส่วนได้เสีย ในรายการสินค้าท่ีมีการเปิดการไต่สวน สามารถดำเนินการดังนี้ 

1. คลิกเมนู ลงทะเบียนผู้มีส่วนได้เสีย (Case ID Registration) จากหน้าหลักของระบบ 

 

รูปที่ 47 แสดงหน้าจอระบบ TIRD  

2. ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบียนผู้มีส่วนได้เสีย (Case ID Registration) ดังรูป ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถ

ค้นหารายการการลงทะเบียน โดยระบ ุCase ID หรือ ชื่อสินค้าที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา 

3. หากต้องการลงทะเบียนใหม่ คลิกปุ่ม ลงทะเบียน CASE ID ใหม่ 

 

รูปที่ 48 แสดงหน้าจอลงทะเบียนผู้มีส่วนไดเ้สีย (Case ID Registration) 

 

1

2

3



           คู่มือการใช้งานระบบติดตามการไต่สวน สำหรับผู้ประกอบการ หน้า 39 

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กองป้องกนัและตอบโต้ทางการค้า - Trade Interests and Remedies Division 

4. ระบบแสดงหน้าจอเลือก CASE ID ดังรูป ในส่วนนี้สามารถค้นหารายการที่มีการเปิดไต่สวนโดยระบุ Case 

ID หรือ ชื่อสินค้าท่ีต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา 

5. เลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ลงทะเบียน 

 

รูปที่ 49 แสดงหน้าจอเลือก Case ID 
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6. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคลดังรูป เลือกลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือ ทำการแทนบริษัท/ หน่วยงาน

อ่ืน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 

รูปที่ 50 แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคล 
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4.1 การลงทะเบียนผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียด้วยตนเอง 

1. ระบบจะแสดงประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 

รูปที่ 51 แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคล 

  

2

1



           คู่มือการใช้งานระบบติดตามการไต่สวน สำหรับผู้ประกอบการ หน้า 42 

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กองป้องกนัและตอบโต้ทางการค้า - Trade Interests and Remedies Division 

4.2 การลงทะเบียนผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแทนบริษัท/ หน่วยงานอื่น 

กรณลีงทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแทนบริษัท/หน่วยงานอ่ืน ระบบจะไม่แสดงประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

1. คลิกปุ่ม บันทึก 

 

รูปที่ 52 แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคล 
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2. ระบบแสดงหน้าข้อมูลผู้กระทำการแทนดังรูป คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล เพ่ือเพ่ิมข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน ที่

เราต้องการดำเนินการแทน 

 

รูปที่ 53 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้กระทำการแทน 
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3. ระบบแสดงหน้าต่างทำการแทนบริษัท/หน่วยงาน ดังรูป กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล (Registration 

Number) จากนั้นคลิกปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล ระบบจะดึงข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบมาแสดง กรณีไม่พบข้อมูล 

บริษัท/หน่วย จะต้องทำการลงทะเบียนตามข้อ 1.1  

4. แนบไฟล์หนังสือมอบอำนาจ (POA file) คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ 

5. เลือกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 54 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้กระทำการแทน 
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7. ระบบแสดงหน้าข้อมูลผู้กระทำการแทนที่เพ่ิมเข้าใหม่ดังรูป คลิกปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน  

 

รูปที่ 55 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้กระทำการแทน 
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8. ระบบจะแสดงหน้าจอลงทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียที่เพ่ิมเข้าใหม่ดังรูป เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอลงทะเบียนผู้

มีส่วนได้เสียแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็นอนุมัติ 

 

รูปที่ 56 แสดงหน้าจอลงทะเบียนผู้มีส่วนไดเ้สีย (Case ID Registration) 

  

8 



           คู่มือการใช้งานระบบติดตามการไต่สวน สำหรับผู้ประกอบการ หน้า 47 

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กองป้องกนัและตอบโต้ทางการค้า - Trade Interests and Remedies Division 

บทที่ 5 ติดตามสถานะการไต่สวน (Investigation Tracking Module) 

ระบบติดตามสถานะการไต่สวน (Investigation Tracking Module) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้

ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการไต่สวน การตอบกลับแบบสอบถาม รวมถึงสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อ

โต้แย้ง ในสินค้าที่มีการลงทะเบียนผู้มีส่วนได้เสีย สามารถดำเนินการดังนี้ 

5.1 การตอบกลบัแบบสอบถาม 

1. คลิกเมนู ติดตามสถานะการไต่สวน (Investigation Tracking Module) จากหน้าหลักของระบบ 

 

รูปที่ 57 แสดงหน้าจอระบบ TIRD  

2. ระบบแสดงหน้าจอติดตามสถานะการไต่สวนดังรูป ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการที่ลงทะเบยีนผู้

มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้รายการที่ลงทะเบียนไว้จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น โดยระบุ Case 

ID หรือ ชื่อสินค้าท่ีต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา 

3. คลิกปุ่ม  จัดการ ในรายการ Case ID ที่ต้องการ 

 

รูปที่ 58 แสดงหน้าจอติดตามสถานะการไต่สวน 

1

2
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4. ระบบแสดงหน้าจอติดตามสถานะการไต่สวนที่เลือกดังรูป คลิกปุ่ม  จัดการ  

 

รูปที่ 59 แสดงหน้าจอติดตามสถานะการไต่สวน 

5. ระบบจะแสดงหน้าจอ รับ – ส่งเอกสารใน Case ดังรูป คลิกปุ่ม ดำเนินการ เพ่ือตอบแบบสอบถามในการ

ไต่สวน 

 

รูปที่ 60 แสดงหน้าจอรับ – ส่งเอกสารใน Case 
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6. ระบบแสดงหน้าจอแบบสอบถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อโต้แย้งในการไต่ส่วนดังรูป เลือกส่งเอกสาร หรือ ขอ

ขยายเวลา จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 61 แสดงหน้าจอแบบสอบถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อโต้แย้งในการไตส่่วน 

  

6
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5.1.1 การส่งคำตอบแบบสอบถาม 

1. เลือกส่งเอกสาร ระบบจะแสดงส่วนขยายให้กรอกรายละเอียด 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล เพ่ือแนบไฟล์ตอบแบบสอบถาม 

3. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก เพื่อส่งคำตอบแบบสอบถาม หากยังไม่ต้องการส่งคำตอบแบบสอบถามแต่

ต้องการบันทึกรายละเอียดให้คลิกปุ่ม บันทึกชั่วคราว 

 

รูปที่ 62 แสดงหน้าจอแบบสอบถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อโต้แย้งในการไตส่่วน 

  

2

1
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5.1.2 การขอขยายเวลาตอบแบบสอบถาม 

1. เลือกขอขยายเวลา 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 63 แสดงหน้าจอแบบสอบถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อโต้แย้งในการไตส่่วน 

  

2
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3. ระบบจะแสดงหน้าจอขอขยายเวลาดังรูป กรอกเหตุผลในการขอขยายเวลา 

4. คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล เพ่ือแนบไฟล์หนังสือขอขยายเวลา 

5. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 64 แสดงหน้าจอขอขยายเวลา 
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6. ระบบแสดงหน้าจอแบบสอบถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อโต้แย้งในการไต่ส่วนดังรูป คลิกปุ่ม บันทึก เพ่ือ

ขอขยายเวลาและส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่ หากต้องการบันทึกข้อมูลแต่ยังไม่ส่ง ให้คลิกปุ่ม บันทึก

ชั่วคราว 

 
รูปที่ 65 แสดงหน้าจอแบบสอบถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อโต้แย้งในการไตส่่วน 
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5.2 การส่งข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่อการเปิดการไต่สวน 

1. คลิกเมนู ติดตามสถานะการไต่สวน (Investigation Tracking Module) จากหน้าหลักของระบบ 

 

รูปที่ 66 แสดงหน้าจอระบบ TIRD  

2. ระบบแสดงหน้าจอติดตามสถานะการไต่สวนดังรูป ในส่วนนี ้ผู ้ใช้งานสามารถค้นหารายการที่

ลงทะเบียนผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้รายการที่ลงทะเบียนไว้จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น 

โดยระบ ุCase ID หรือ ชื่อสินค้าท่ีต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา 

3. คลิกปุ่ม  จัดการ ในรายการ Case ID ที่ต้องการ 

 

รูปที่ 67 แสดงหน้าจอติดตามสถานะการไต่สวน 
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4. ระบบแสดงหน้าจอติดตามสถานะการไต่สวนที่เลือกดังรูป คลิกปุ่ม  จัดการ  

 

รูปที่ 68 แสดงหน้าจอติดตามสถานะการไต่สวน 

5. ระบบจะแสดงหน้าจอ รับ – ส่งเอกสารใน Case ดังรูป คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล เพื่อเสนอข้อคิดเห็นหรือ

ข้อโต้แย้งต่อการเปิดไต่สวน 

 

รูปที่ 69 แสดงหน้าจอรับ – ส่งเอกสารใน Case 
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6. ระบบแสดงหน้าจอข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่อการเปิดไต่สวนดังรูป กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ

หัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ  

- เลือกหัวข้อ   - แนบไฟล์เอกสารประกอบ 

- กรอกรายละเอียด  

7. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก เพ่ือส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่ หากยังไม่ต้องการส่งข้อข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่อ

การเปิดการไต่สวนแต่ต้องการบันทึกรายละเอียดให้คลิกปุ่ม บันทึกชั่วคราว 

 

รูปที่ 70 แสดงหน้าจอข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่อการเปิดการไต่สวน 
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