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การใชง้านระบบ ส่วนอนญุาตเลือ่ยโซ่ยนต ์
เข ้าส ูร่ะบบ 

การใช้ระบบงานสามารถใช้งานผ่าน Browser ได้แก่ Firefox    หรือ Internet Explore    
เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป หรือ Chrome    หลังจากเข้าโปรแกรม Browser แล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าระบบโดยเรียกที่ 
URL :  ดังนี้  

 http://nsw.forest.go.th 
 

 
รูปที่ 1 หน้าจอ Login 

 
ร ับข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อผู้ใช้ ชื่อผู้มีสิทธิเข้าใช้ระบบ 
รหัสผ่าน รหัสผ่านของผู้มีสิทธิเข้าใช้ระบบ 
 
ประเภทผู้ใช้ 

เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ระบบจะท าการตรวจสอบกับข้อมูลบุคลากร
ของเจ้าหน้าที่เลื่อยโซ่ยนต์ 
ผู้ประกอบการ ระบบจะท าการตรวจสอบกับข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
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ผู้ประกอบการส่วนเลือ่ยโซย่นต ์กรมปา่ไม ้

หน้าจอการท างานของผู้ประกอบการส่วนเลื่อยโซ่ยนต์ กรมป่าไม้ มีหน้าจอดังนี้ 

 
รูปที่ 2 หน้าจอผู้ประกอบการส่วนงานเลื่อยโซ่ เม่ือเข้าสู่ระบบ 

 
รายการแจง้เตือนการท างานประจ  าวนั 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการแจ้งเตือนการท างานประจ าวัน โดยการเลือกที่ “ข้อมูลหลัก” 
แล้วท าการเลือก “รายการแจ้งเตือนการท างานประจ าวัน” 

 
รูปที่ 3 หน้าจอรายการแจ้งเตือนการท างานประจ าวัน 
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ในหน้ารายการแบบแจ้งเตือนการท างานประจ าวัน เจ้าหน้าที่สามารถคลิกรายการต่างๆ ได้ ดังนี้ 

 
 

หมายเหต ุ
หมายเลข 1 รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริง 
หมายเลข 2 รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่รอส่งอนุมัติ 
หมายเลข 3 รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่ส่งอนุมัติจากกรมป่าไม้ 
หมายเลข 4 รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่แจ้งกลับจากกรมป่าไม้ 
หมายเลข 5 รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริง 
หมายเลข 6 รายงานหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ยื่นกรมศุลกากร 
หมายเลข 7 รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจปล่อยแล้ว 
หมายเลข 8 รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ขออนุมัติแก้ไข 
หมายเลข 9 รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่อนุมัติแก้ไข 
หมายเลข 10 รายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง(ลช.๗/๑) 
หมายเลข 11 รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง(ลช.๗/๑) 
หมายเลข 12 รายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่(ลช.๗/๒) 
หมายเลข 13 รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่(ลช.๗/๒) 
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หมายเลข 1 รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริง 

 
 
รายละเอียด 

1  .ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือไปสร้างเอกสารแบบแจ้งข้อเท็จจริง 
2. ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายการแบบแจ้งข้อเท็จจริง โดยกรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา แล้ว

คลิกปุ่ม   
 3. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารแบบแจ้งข้อเท็จจริง 

 4. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือลบเอกสารแบบแจ้งข้อเท็จจริง 
 

หมายเลข 2 รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่รอส่งอนุมัติ
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รายละเอียด 
1. ผู้ประกอบสามารถค้นหารายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่รอส่งอนุมัติ ได้โดยกรอกรายละเอียดที่ต้องการ

ค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   
2. ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขและเพ่ิมข้อมูล 
 
หมายเลข 3 รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่ส่งอนุมัติจากกรมป่าไม้ 

 
 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือไปสร้างเอกสารรายการแบบแจ้งข้อเท็จจริง
ข้อเท็จจริงที่ส่งอนุมัติจากกรมป่าไม้ 

2. ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่ส่งอนุมัติจากกรมป่าไม้ โดย
กรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   
 3. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่ส่ง
อนุมัติจากกรมป่าไม้ 

 4. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือลบเอกสารรายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่ส่งอนุมัติ
จากกรมป่าไม้ 
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หมายเลข 4 รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่แจ้งกลับจากกรมป่าไม้ 

 
 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบสามารถค้นหารายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่แจ้งกลับจากกรมป่าไม้ได้โดยกรอก
รายละเอียดที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   

2. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่แจ้งกลับจาก 
กรมป่าไม้ 

 
หมายเลข 5 รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริง 
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รายละเอียด 
1. ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริง โดยกรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา 

แล้วคลิกปุ่ม   
 2. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริง 

 
หมายเลข 6 รายงานหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ยื่นกรมศุลกากร 

 
 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายงานหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ยื่นกรมศุลกากร โดยกรอกรายละเอียด
ที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   
 2. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายงานหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ยื่นกรม
ศุลกากร 

 
หมายเลข 7 รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจปล่อยแล้ว 
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รายละเอียด 
1. ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจปล่อยแล้ว โดยกรอก

รายละเอียดที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   
 2. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจ
ปล่อยแล้ว 

 
หมายเลข 8 รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ขออนุมัติแก้ไข 

 
 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ขออนุมัติแก้ไข โดยกรอกรายละเอียดที่
ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   

2. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ขออนุมัติแก้ไข 
 

หมายเลข 9 รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่อนุมัติแก้ไข 
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รายละเอียด 
1. ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่อนุมัติแก้ไข โดยกรอกรายละเอียดที่

ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   
2. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่อนุมัติแก้ไข 

 
หมายเลข 10 รายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง(ลช.๗/๑) 

 

 
 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือไปสร้างเอกสารรายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้า
มา ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง(ลช.๗/๑) 

2. ผู้ประกอบการ  เพ่ือพิมพ์รายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของ
เครื่องจักรกลต้นก าลัง(ลช.๗/๑) 

3. รายรายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลช.๗/๑) โดยกรอก
รายละเอียดที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   

4. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา  
ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง(ลช.๗/๑) 

5. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือลบเอกสารรายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา  
ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง(ลช.๗/๑) 
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หมายเลข 11 รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง(ลช.๗/๑) 

 
 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือไปสร้างเอกสารรายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่
น าเข้ามา ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลช.๗/๑) 

2. ผู้ประกอบการ  เพ่ือพิมพ์รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของ
เครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลช.๗/๑) 

3. ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของเครื่องจักรกล
ต้นก าลัง(ลช.๗/๑) โดยกรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   

4. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา  
ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง(ลช.๗/๑) 

5. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือลบเอกสารรายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา  
ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง(ลช.๗/๑) 
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หมายเลข 12 รายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่(ลช.๗/๒) 

 
 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือไปสร้างเอกสารรายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่
น าเข้ามา ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลช.๗/๑) 

2. ผู้ประกอบการ  เพ่ือพิมพ์รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของ
เครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลช.๗/๑) 

3. ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของเครื่องจักรกล
ต้นก าลัง(ลช.๗/๑) โดยกรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   

4. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา  
ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่(ลช.๗/๒) 

5. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือลบเอกสารรายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา  
ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่(ลช.๗/๒) 
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หมายเลข 13 รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่(ลช.๗/๒) 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือไปสร้างเอกสารรายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่ 
น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่(ลช.๗/๒) 

2. ผู้ประกอบการ  เพ่ือพิมพ์รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่น 
บังคับโซ่(ลช.๗/๒) 

3. ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่ 
(ลช.๗/๒)โดยกรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   

4. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา 
 ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่(ลช.๗/๒) 

5. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือลบเอกสารรายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา  
ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่(ลช.๗/๒) 
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รายการใบอนญุาตใหน้  าเขา้เล ือ่ยโซยนต ์(ลช.๗) 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซยนต์ (ลช.๗) โดยการเลือกที่ 
“ข้อมูลหลัก” แล้วท าการเลือก “รายการใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซยนต์ (ลช.๗)” 

 
รูปที่ 4 หน้าจอรายการใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซยนต์ (ลช.๗) 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก ใบอนุญาตเลขที่ สถานที่ออก
ใบอนุญาต และวันที่ออกใบอนุญาต แล้ว คลิกปุ่ม  

 
รายการแบบแจง้ขอ้เทจ็จรงิทีร่อส่งอนมุัต ิ

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่รอส่งอนุมัติ โดยการเลือกที่ “ข้อมูล
หลัก” แล้วท าการเลือก “รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่รอส่งอนุมัติ” 

 
รูปที่ 5 หน้าจอรายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่รอส่งอนุมัติ 
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รายละเอียด 
1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก เลขที่รับ เลขที่ใบอนุญาตและวันที่รับ  

แล้ว คลิกปุ่ม  
2. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่รอส่งอนุมัติ 

 

รายการแบบแจง้ขอ้เทจ็จรงิน  าเขา้ ที่สง่กรมศลุกากร 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า ที่ส่งกรมศุลกากร โดยการเลือกที่ 
“ข้อมูลหลัก” แล้วท าการเลือก “รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า ที่ส่งกรมศุลกากร” 

 
รูปที่ 6 หน้าจอรายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า ที่ส่งกรมศุลกากร 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก เลขที่รับ เลขที่ใบอนุญาตและวันที่รับ  
แล้ว คลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า ที่ส่งกรม 
ศุลกากร 
 

รายการแจง้กลบัแบบแจง้ขอ้เทจ็จรงิน  าเขา้ 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการแจ้งกลับแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า โดยการเลือกที่ “ข้อมูล
หลัก” แล้วท าการเลือก “รายการแจ้งกลับแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า” 
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รูปที่ 7 หน้าจอรายการแจ้งกลับแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก ใบอนุญาตเลขที่ สถานที่ออก
ใบอนุญาต และวันที่ออกใบอนุญาต แล้ว คลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการแจ้งกลับแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า 
 

รายการหนงัสอืแจง้ขอ้เทจ็จรงิที่ขออนมุัตแิก้ไข 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ขออนุมัติแก้ไข โดยการเลือกที่ 
“ข้อมูลหลัก” แล้วท าการเลือก “รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ขออนุมัติแก้ไข” 

 
รูปที่ 8 หน้าจอรายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ขออนุมัติแก้ไข 
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รายละเอียด 
1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก เลขที่รับ เลขที่ใบอนุญาต และวันที่

รับ แล้ว คลิกปุ่ม  
2. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการแจ้งกลับแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า 

 

รายการหนงัสอืแจง้ขอ้เทจ็จรงิที่อนมุัตแิกไ้ข  

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่อนุมัติแก้ไข โดยการเลือกที่ “ข้อมูล
หลัก” แล้วท าการเลือก “รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่อนุมัติแก้ไข” 

 
รูปที่ 9 หน้าจอรายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่อนุมัติแก้ไข 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก เลขที่รับ เลขที่ใบอนุญาตและวันที่รับ 
 แล้ว คลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเอกสารรายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่อนุมัติแก้ไข 
 

รายการหมายเลขทีท่  าการยกเลิกเลือ่ยโซย่นตแ์ละแผน่บังคบัโซ่ 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่รอส่งอนุมัติ โดยการเลือกที่ “ข้อมูล
หลัก” แล้วท าการเลือก “รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่รอส่งอนุมัติ” 
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รูปที่ 10 หน้าจอรายการหมายเลขที่ท าการยกเลิกเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่ 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก เลขที่ใบอนุญาต และหมายเลขบน 
เลื่อยโซ่ยนต์ แล้ว คลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์รายงานได้โดยกดปุ่ม  
 

รายการครอบครองเลือ่ยโซย่นต์ทีน่  าเขา้สว่นเลือ่ยโซย่นต์และแผน่บงัคับโซ่ 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้าส่วนเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่น
บังคับโซ่ โดยการเลือกที่ “ข้อมูลหลัก” แล้วท าการเลือก “รายการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้าส่วนเลื่อย 
โซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่” 

 
รูปที่ 11 หน้าจอรายการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้าส่วนเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่ 
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รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก รายละเอียดที่ต้องการค้นหาจาก 
รายการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้าส่วนเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่แล้ว คลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถดูข้อมูลรายการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้าส่วนเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่น 
บังคับโซ่ได้ 

3. ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์รายงานได้โดยกดปุ่ม  
 

รายการหมายเลขเลือ่ยโซย่นตแ์ละแผน่บงัคบัโซ่ 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่ โดยการเลือกที่ 
“ข้อมูลหลัก” แล้วท าการเลือก “รายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่” 
 

 
รูปที่ 12 หน้าจอรายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่ 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก รายละเอียดที่ต้องการค้นหาจาก 
รายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่แล้ว คลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถดูข้อมูลรายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่ได้ 

3. ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์รายงานได้โดยกดปุ่ม  
 
 
 



กองการอนุญาต ส่วนเล่ือยโซ่ยนต์                               ระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการน าเข้าเล่ือยโซ่ ตาม พ.ร.บ. เล่ือย โซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
 

       บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ ากัด                                                                                                                         21 

รายการหมายเลขเลือ่ยโซย่นต ์

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์ โดยการเลือกที่ “ข้อมูลหลัก” แล้วท า
การเลือก “รายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์” 

 
รูปที่ 13 หน้าจอรายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์ 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก รายละเอียดที่ต้องการค้นหาจากรายการ 
หมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์แล้ว คลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์รายงานได้โดยกดปุ่ม  

 
รายการหมายเลขแผน่บงัคับโซ ่

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการหมายเลขแผ่นบังคับโซ่ โดยการเลือกที่ “ข้อมูลหลัก” แล้วท า
การเลือก “รายการหมายเลขแผ่นบังคับโซ่” 

 
รูปที่ 14 หน้าจอรายการหมายเลขแผ่นบังคับโซ่ 

 



กองการอนุญาต ส่วนเล่ือยโซ่ยนต์                               ระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการน าเข้าเล่ือยโซ่ ตาม พ.ร.บ. เล่ือย โซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
 

       บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ ากัด                                                                                                                         22 

รายละเอียด 
1. ผูป้ระกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก รายละเอียดที่ต้องการค้นหาจาก 

รายการหมายเลขแผ่นบังคับโซ่แล้ว คลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์รายงานได้โดยกดปุ่ม  
 

รายการสรา้งแบบแจง้ขอ้เทจ็จรงิน  าเขา้เล ื่อยโซย่นต์ 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการสร้างแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าเลื่อยโว่ยนต์ โดยการเลือกที่ 
“แบบแจ้งข้อเท็จจริง” แล้วท าการเลือก “รายการสร้างแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์” 

 
รูปที่ 15 หน้าจอรายการสร้างแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก รายละเอียดที่ต้องการค้นหาจาก 
รายการสร้างแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์แล้ว คลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสารใหม่ โดยการกดปุ่ม  
3. ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขรายการสร้างแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ โดยการกดปุ่ม  
4. ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขรายการสร้างแบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ โดยการกดปุ่ม  

 

สร ้างแบบแจง้ขอ้เทจ็จรงิการน าเขา้เล ือ่ยโซ่ยนต  ์

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า สร้างแบบแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์  โดยการเลือกที่ 
“แบบแจ้งข้อเท็จจริง” แล้วท าการเลือก “สร้างแบบแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์” 
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รูปที่ 16 หน้าจอสร้างแบบแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ 
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รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสารใหม่ โดยการกดปุ่ม  
2. ผู้ประกอบการสามารถบันทึกเอกสารใหม่ โดยการกดปุ่ม  
3. ผู้ประกอบการสามารถบันทึกเอกสารใหม่ โดยการกดปุ่ม  

4. ผู้ประกอบการสามารถส่งเอกสารให้กรมศุลกากร โดยการกดปุ่ม  
5. ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลแบบแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ให้ครบ เสร็จแล้วกดปุ่ม  

 

รายการหนงัสอืรบัรองแจง้ขอ้เทจ็จรงิน  าเขา้ 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า โดยการเลือกที่ “หนังสือ
รับรองแจ้งข้อเท็จจริง” แล้วท าการเลือก “รายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า” 

 
รูปที่ 17 หน้าจอรายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก รายละเอียดที่ต้องการค้นหาจาก 
รายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าแล้ว คลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขรายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า โดยการกดปุ่ม  

รายการหนงัสอืรบัรองแจง้ขอ้เทจ็จรงิทีส่ง่กรมศุลกากร 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงที่ส่งกรมศุลกากร โดยการเลือก
ที่ “หนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริง” แล้วท าการเลือก “รายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงที่ส่งกรมศุลกากร” 
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รูปที่ 18 หน้าจอรายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงที่ส่งกรมศุลกากร 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก รายละเอียดที่ต้องการค้นหาจาก 
รายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงที่ส่งกรมศุลกากรแล้ว คลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขรายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงที่ส่งกรมศุลกากร  โดยกดปุ่ม  
 

รายการหนงัสอืรบัรองแจง้ขอ้เทจ็จรงิน  าเขา้ทีต่รวจปลอ่ยแลว้ 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าที่ตรวจปล่อยแล้ว โดย
การเลือกที่ “หนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริง” แล้วท าการเลือก “รายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าที่
ตรวจปล่อยแล้ว” 

 
รูปที่ 19 หน้าจอรายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าที่ตรวจปล่อยแล้ว 
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รายละเอียด 
1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก รายละเอียดที่ต้องการค้นหาจาก 

รายการหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าที่ตรวจปล่อยแล้ว แล้วคลิกปุ่ม  
 

รายการบญัชรีบัเล ื่อยโซย่นต์ทีน่  าเขา้มาในสว่นของเคร ือ่งจกัรกลตน้ก าลงั (ลซ.๗/๑) 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามาในส่วนของเครื่องจักรกลต้น
ก าลัง (ลซ.๗/๑) โดยการเลือกที่ “บัญชีและจ าหน่าย เครื่องจักรกลต้นก าลัง” แล้วท าการเลือก “รายการบัญชีรับ
เลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามาในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ.๗/๑)” 
 

 
รูปที่ 20 หน้าจอรายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามาในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ.๗/๑) 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก รายละเอียดที่ต้องการค้นหาจาก 
รายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามาในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ.๗/๑) คลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสารใหม่ โดยการกดปุ่ม  
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บัญชีรบัเล ือ่ยโซ่ยนต ์ในสว่นของเคร ือ่งจกัรกลต้นก าลงั 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า บัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง โดยการเลือก
ที่ “บัญชีและจ าหน่าย เครื่องจักรกลต้นก าลัง” แล้วท าการเลือก “บัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ ในส่วนของเครื่องจักรกล
ต้นก าลัง” 

 
รูปที่ 21 หน้าจอบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาใบอนุญาต หรือแบบแจ้งข้อเท็จจริงได้ โดยการกดปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสารใหม่ โดยการกดปุ่ม  
3. ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลทั้งหมด จากนั้นคลิกปุ่ม  

 

รายการบญัชจี  าหนา่ยเลือ่ยโซ่ยนตท์ ีน่  าเขา้มา ในสว่นของเคร ือ่งจกัรกลตน้ก าลงั (ลซ. ๗/๑) 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของ
เครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ. ๗/๑) โดยการเลือกที่ “บัญชีและจ าหน่าย เครื่องจักรกลต้นก าลัง” แล้วท าการเลือก 
“รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ. ๗/๑)” 
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รูปที่ 22 หน้าจอรายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ. ๗/๑) 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก รายละเอียดที่ต้องการค้นหาจาก 
รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา แล้วคลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสารใหม่ โดยการกดปุ่ม  

3. ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์รายงานได้โดยกดปุ่ม  
 

บัญชีจ  าหนา่ยเลือ่ยโซย่นต ์ในสว่นของเคร ือ่งจกัรกลตน้ก าลงั  

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของ
เครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ. ๗/๑) โดยการเลือกที่ “บัญชีและจ าหน่าย เครื่องจักรกลต้นก าลัง” แล้วท าการเลือก 
“รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ. ๗/๑)” 
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รูปที่ 23 หน้าจอบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสารใหม่ โดยการกดปุ่ม  
2. ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลทั้งหมด จากนั้นคลิกปุ่ม  

 

บัญชีรบัและจ  าหนา่ยเลือ่ยโซย่นตท์ ี่น  าเขา้มาสว่นของเคร ือ่งจกัรกลต้นก าลงั (ลซ. ๗/๑) 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของ
เครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ. ๗/๑) โดยการเลือกที่ “บัญชีและจ าหน่าย เครื่องจักรกลต้นก าลัง” แล้วท าการเลือก 
“รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ. ๗/๑)” 
 

 
รูปที่ 24 หน้าจอบัญชีรับและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามาส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ. ๗/๑) 
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รายละเอียด 
1. ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์รายงานได้โดยการกรอกเลขที่ใบอนุญาต และระบุวันที่ท่ีต้องการ เสร็จ  

แล้วกดปุ่ม  
 

บัญชีสถติริบัและจ  าหนา่ยเลือ่ยโซ่ยนตท์ ีน่  าเขา้มาส่วนของเคร ือ่งจกัรกลตน้ก าลัง (ลซ. ๗/๑ ก) 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า บัญชีสถิติรับและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามาส่วนของ
เครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ. ๗/๑ ก) โดยการเลือกที่ “บัญชีและจ าหน่าย เครื่องจักรกลต้นก าลัง” แล้วท าการ
เลือก “บัญชีสถิติรับและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามาส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ. ๗/๑ ก)” 

 
รูปที่ 25 หน้าจอบัญชีสถิติรับและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามาส่วนของเครื่องจักรกลต้นก าลัง (ลซ. ๗/๑ ก) 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์รายงานได้โดยการกรอกเลขที่ใบอนุญาต และระบุวันที่  เดือน ปี ที ่

ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม  
 

รายการบญัชรีบัเล ื่อยโซย่นต์ทีน่  าเขา้มา ในสว่นของแผน่บงัคับโซ ่(ลซ. ๗/๒) 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่ 
(ลซ. ๗/๒) โดยการเลือกที่ “บัญชีรับและจ าหน่าย แผ่นบังคับโซ่” แล้วท าการเลือก “รายการบัญชีรับเลื่อยโซ่
ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับโว่ (ลซ. ๗/๒)” 

 
รูปที่ 26 หน้าจอรายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่ (ลซ. ๗/๒) 
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รายละเอียด 
1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก รายละเอียดที่ต้องการค้นหาจาก 

รายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับโว่ (ลซ. ๗/๒) แล้วคลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสารใหม่ โดยการกดปุ่ม  

3. ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์รายงานได้โดยกดปุ่ม  
 

บัญชีรบัเล ือ่ยโซ่ยนต ์ในสว่นแผน่บงัคบัโซ่ 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า บัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ ในส่วนแผ่นบังคับโซ่ โดยการเลือกที่ “บัญชีรับ
และจ าหน่าย แผ่นบังคับโซ่” แล้วท าการเลือก “บัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ ในส่วนแผ่นบังคับโซ่” 
 

 
รูปที่ 27 หน้าจอบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ ในส่วนแผ่นบังคับโซ่ 

 
รายละเอียด 

1. ผูป้ระกอบการต้องท าการค้นหาใบอนุญาต หรือแบบแจ้งข้อเท็จจริงได้ โดยการกดปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสารใหม่ โดยการกดปุ่ม  
3. ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลทั้งหมด จากนั้นคลิกปุ่ม  
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รายการบญัชจี  าหนา่ยเลือ่ยโซ่ยนตท์ ีน่  าเขา้มา ในสว่นของแผน่บังคบัโซ ่(ลซ. ๗/๒) 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า รายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับ
โซ่ (ลซ. ๗/๒) โดยการเลือกที่ “บัญชีรับและจ าหน่าย แผ่นบังคับโซ่” แล้วท าการเลือก “รายการบัญชีจ าหน่าย
เลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่ (ลซ. ๗/๒)” 

 
 

รูปที่ 28 หน้าจอรายการบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่ (ลซ. ๗/๒) 
 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก รายละเอียดที่ต้องการค้นหาจาก 
รายการบัญชีรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ในส่วนของแผ่นบังคับโว่ (ลซ. ๗/๒) แล้วคลิกปุ่ม  

2. ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสารใหม่ โดยการกดปุ่ม  

3. ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์รายงานได้โดยกดปุ่ม  
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บัญชีจ  าหนา่ยเลือ่ยโซย่นต ์ในสว่นของแผน่บังคบัโซ่  

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า บัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่ โดยการเลือกที่ 
“บัญชีรับและจ าหน่าย แผ่นบังคับโซ่” แล้วท าการเลือก “บัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่” 

 
รูปที่ 29 หน้าจอบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่  

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการต้องท าการค้นหาใบอนุญาต โดยการกดปุ่ม  
2. ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสารบัญชีจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ในส่วนของแผ่นบังคับโซ่ ใหม่ โดย 

การกดปุ่ม  
3. ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลทั้งหมด จากนั้นคลิกปุ่ม  

 

บัญชีรบัและและจ  าหนา่ยเลือ่ยโซย่นตท์ ีน่  าเขา้มา สว่นแผน่บงัคับโซ ่(ลซ. ๗/๒) 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า บัญชีรับและและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนแผ่นบังคับโซ่ 
(ลซ. ๗/๒) โดยการเลือกที่ “บัญชีรับและจ าหน่าย แผ่นบังคับโซ่” แล้วท าการเลือก “บัญชีรับและและจ าหน่าย
เลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนแผ่นบังคับโซ่ (ลซ. ๗/๒)” 
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รูปที่ 30 หน้าจอบัญชีรับและและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนแผ่นบังคับโซ่ (ลซ. ๗/๒) 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์รายงานได้โดยกรอกเลขที่ใบอนุญาต จากวันที่ ถึงวันที่ เท่าไหร่ จากนั้น  

กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์เอกสารบัญชีรับและและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนแผ่นบังคับโซ่  

 
 

บัญชีสถติแิละจ  าหนา่ยเลือ่ยโซย่นตท์ ีน่  าเขา้มา ส่วนแผ่นบงัคบัโซ ่(ลซ. ๗/๒) 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน้า บัญชีสถิติและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนแผ่นบังคับโซ่ 
(ลซ. ๗/๒)” โดยการเลือกที่ “บัญชีรับและจ าหน่าย แผ่นบังคับโซ่” แล้วท าการเลือก “บัญชีสถิติและจ าหน่าย
เลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนแผ่นบังคับโซ่ (ลซ. ๗/๒)” 
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รูปที่ 31 หน้าจอบัญชีสถิติและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนแผ่นบังคับโซ่ (ลซ. ๗/๒) 

 
รายละเอียด 

1. ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์รายงานได้โดยกรอกเลขที่ใบอนุญาต จาก เดือน ปี จากนั้น 

กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์เอกสารบัญชีสถิติและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนแผ่นบังคับโซ่  

 


