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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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เจ ้าหนา้ทีส่ว่นงานเลือ่ยโซ่ยนต ์กรมปา่ไม้ 

 หน้าต้ังค่าระบบของเจ้าหน้าที่ส่วนงานเลื่อยโซ่ยนต์ กรมป่าไม้ มีหน้าจอดังนี้ 

 
รูปที่ 2 หน้าจอต้ังค่าระบบเจ้าหน้าที่ส่วนงานเลื่อยโซ่ยนต์ 

 
เลือก “ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ลเจ้าหน้าที่)” จะได้หน้าจอการท างานของเจ้าหน้าที่ส่วนงาน 

เลื่อยโซ่ยนต์ กรมป่าไม้ มีหน้าจอดังนี้ 

  
รูปที่ 3 หน้าจอเจ้าหน้าที่ส่วนงานเลื่อยโซ่ยนต์ เม่ือเข้าสู่ระบบ 

 

รายการแจง้เตือนการท างานประจ  าวนั 

เจ้าหน้าสามารถเข้าถึงหน้า รายการแจ้งเตือนการท างานประจ าวัน โดยการเลือกที่ “เจ้าหน้าที่” แล้วท า
การเลือก “รายการแจ้งเตือนการท างานประจ าวัน” 
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หน้าจอรายการแบบแจ้งเตือนการท างานประจ าวัน มีหน้าจอดังนี้ 
 

 
 รูปที่ 4 หน้าจอรายการแบบแจ้งเตือนการท างานประจ าวัน 

 
ในหน้ารายการแบบแจ้งเตือนการท างานประจ าวัน เจ้าหน้าที่สามารถคลิกรายการต่างๆ ได้ ดังนี้ 

 
 
หมายเหต ุ

หมายเลข 1 รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริง   
หมายเลข 2 รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่รอการอนุมัติจากกรมป่าไม้ 
หมายเลข 3  รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่แจ้งกลับจากกรมป่าไม้ 
หมายเลข 4 รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ยื่นกรมศุลกากร 
หมายเลข 5 รายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงลงเลขที่รับแล้ว  
หมายเลข 6 รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริง 
หมาเลข 7 รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่ขออนุมัติแก้ไข  
หมายเลข 8 รายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงที่อนุมัติแก้ไข 
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หมายเลข 1 รายการแบบแจง้ขอ้เทจ็จรงิ   
 

 
 
รายละเอียด 

1. เจ้าหน้าที่สามารถสร้างเอกสารรายงาน โดยการคลิกปุ่ม  
2. เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงได้โดยกรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา แล้ว

คลิกปุ่ม   
3. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขและเพ่ิมรายละเอียดต่างๆได้ โดยคลิกปุ่ม  
 

หมายเลข 2 รายการแบบแจง้ขอ้เทจ็จรงิทีร่อการอนมุตัจิากกรมปา่ไม้ 
 

 
 
รายละเอียด 

1. เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่รอการอนุมัติจากกรมป่าไม้ได้โดยกรอก
รายละเอียดที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   
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หมายเลข 3  รายการแบบแจง้ขอ้เทจ็จรงิทีแ่จง้กลับจากกรมปา่ไม้ 
 

 
 
รายละเอียด 

1. เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่แจ้งกลับจากกรมป่าไม้ได้โดยกรอกรายละเอียด
ที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   

 
หมายเลข 4 รายการหนงัสอืแจง้ขอ้เท็จจรงิทีย่ ืน่กรมศลุกากร 

 

 
 
รายละเอียด 

1. เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่ยื่นกรมศุลกากรได้โดยกรอกรายละเอียดที่
ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   

2. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขและเพ่ิมรายละเอียดต่างๆได้ โดยคลิกปุ่ม  
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หมายเลข 5 รายการแบบแจง้ขอ้เทจ็จรงิลงเลขทีร่บัแล้ว  
 

 
 

รายละเอียด 
1. เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่ลงเลขที่รับแล้ว ได้โดยกรอกรายละเอียดที่

ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม   
 
หมายเลข 6 รายการหนงัสอืแจง้ขอ้เท็จจรงิ  
 

 
 
รายละเอียด 

1. เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายการหนังสือแจ้งข้อเท็จจริง ได้โดยกรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา แล้ว
คลิกปุ่ม   
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หมาเลข 7 รายการหนงัสอืแจง้ขอ้เท็จจรงิทีข่ออนมุัตแิก้ไข  
 

 
 
รายละเอียด 

1. เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่ขออนุมัติแก้ไข ได้โดยกรอกรายละเอียดที่
ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม  

 
หมายเลข 8 รายการหนงัสอืแจง้ขอ้เท็จจรงิทีอ่นมุัตแิกไ้ข 

 

 
 
รายละเอียด 

1. เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายการแบบแจ้งข้อเท็จจริงทีอ่นุมัติแก้ไข ได้โดยกรอกรายละเอียดที่ต้องการ
ค้นหา แล้วคลิกปุ่ม  
 

รายชือ่ผ ูป้ระกอบการน าเขา้เล ือ่ยโซ่ยนต ์

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า รายชื่อผู้ประกอบน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ โดยการเลือกที่ “เจ้าหน้าที่” แล้วท าการ
เลือก “รายชื่อผู้ประกอบน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์”  
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รูปที ่5 หน้าจอรายชื่อผู้ประกอบน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ 

 
1. เจ้าหน้าที่ท าการค้นหาชื่อรายชื่อผู้ประกอบการน าเข้เลื่อยโซ่ยนต์ โดยการกดปุ่ม   

 
 
2. เม่ือค้นหารายชื่อผู้ประกอบการน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์แล้ว ให้คลิกเลือกในช่อง “เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/เลขบัตรประจ าตัวประชาชน” เพ่ือดูข้อมูลใน “รายการใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์” 

  

รายการใบอนญุาตใหน้  าเขา้เล ือ่ยโซย่นต ์

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า รายการใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ โดยการเลือกที่ “เจ้าหน้าที่” แล้วท า
การเลือก “รายการใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์” 
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รูปที่ 6 หน้าจอรายการใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ 

 
รายละอียด 

1. เจ้าหน้าที่ท าการค้นหาชื่อรายชื่อผู้ประกอบการน าเข้เลื่อยโซ่ยนต์ โดยการกดปุ่ม   

 
 
2. เจ้าหน้าที่ สามารถเลือก  เพ่ือแก้ไขใบอนุญาตน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ หรือคลิกที่ ช่อง “ใบอนุญาต

เลขที่” ดังนี้ 

 
 
  หมายเลข 1 กรณีเลือก  เพ่ือแก้ไขใบอนุญาตน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ และสามารถเพ่ิมบัญชีชนิดและรายละเอียดเลื่อยโซ่ยนต์ทีอนุญาตให้น าเข้าในส่วนของรายการข้อมูล
รายละเอียดผู้ได้รับใบอนุญาต 
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หมายเลข 2 กรณีเลือก คลิกที่ ช่อง “ใบอนุญาตเลขที่” เจ้าหน้าที่สามารถดูรายการแบบแจ้ง
ข้อเท็จจริง หนังสือแบบแจ้งข้อเท็จจริง และรายการบัญชีต่างๆ ได้ ดังรูป 

 
 

สร ้างใบอนญุาตใหน้  าเขา้เล ือ่ยโซย่นต์ ลลซ.๗) 

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า สร้างใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ลลซ.๗) โดยการเลือกที่ “เจ้าหน้าที่” แล้ว
ท าการเลือก “สร้างใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ลลซ.๗)” 
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รูปที่ 7 รายการสร้างในอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ 
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รายละเอียด 
1. “รายละเอียดข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคลหรือเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร” เจ้าหน้าที่ คลิกปุ่ม 

 เพ่ือค้นหารายชื่อผู้ประกรอบการ และกรอกข้อมูลให้ครบ แล้วคลิกที่ปุ่ม   ได้เลย 
2. “ข้อมูลรายกายละเอียดนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์” เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลให้ครบ 
3. “ข้อมูลรายกายละเอียดผู้ได้รับใบอนุญาต” เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลให้ครบ 
4. “บัญชีชนิดและรายละเอียดเลื่อยโซ่ยนต์ที่อนุญาตให้น าเข้า” กดปุ่ม  เพ่ือค้นหาใบอนุญาตให้

น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และกรอกข้อมูลให้ครบ เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม ได้เลย 
 

บัญชีสถติริบัและจ  าหนา่ยเลือ่ยโซ่ยนตท์ ีน่  าเขา้มา ส่วนเคร ือ่งจกัรกลตน้ก าลัง 

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า รายการบัญชีสถิติรับและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนเครื่องจักรกลต้น
ก าลัง โดยการเลือกที่ “เจ้าหน้าที่” แล้วท าการเลือก “รายการบัญชีสถิติรับและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา 
ส่วนเครื่องจักรกลต้นก าลัง” 
 

 
รูปที่ 8 หน้าจอรายการบัญชีสถิติรับและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนเครื่องจักรกลต้นก าลัง 

 
รายละเอียด  

1. เจ้าหน้าที่ระบุเลขที่ผู้เสียภาษี/เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ใบอนุญาต และระบุวันที่ให้
เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์รายงาน บัญชีสถิติรับและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วน
เครื่องจักรกลต้นก าลัง 
  

บัญชีสถติริบัและจ  าหนา่ยเลือ่ยโซ่ยนตท์ ีน่  าเขา้มา ส่วนแผ่นบงัคบัโซ ่ลลซ.๗/๒ ก) 

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า รายการบัญชีสถิติรับและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนแผ่นบังคับโซ่ โดย
การเลือกที่ “เจ้าหน้าที่” แล้วท าการเลือก “รายการบัญชีสถิติรับและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนแผ่น
บังคับโซ่” 
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รูปที่ 9 หน้าจอแสดงรายการบัญชีสถิติรับและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนแผ่นบังคับ 

 
รายละเอียด  

1. เจ้าหน้าที่ระบุเลขที่ผู้เสียภาษี/เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ใบอนุญาต และระบุวันที่ให้
เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์รายงาน บัญชีสถิติรับและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ส่วนแผ่น
บังคับ 
 

พิมพ์หน้ารายงาน 

 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า พิมพ์หน้ารายงานโดยการเลือกที่ “เจ้าหน้าที่” แล้วท าการเลือก “พิมพ์หน้า
รายงาน” 
 

 
  รูปที่ 10 หน้าจอพิมพ์หน้ารายงาน 

 
รายละเอียด 

1. กรณีเลือกรายการ “แบบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์” และสามารถพิมพ์รายการได้ด้วยโดน
การกดปุ่ม   
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กองการอนุญาต ส่วนเล่ือยโซ่ยนต์                               ระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการน าเข้าเล่ือยโซ่ ตาม พ.ร.บ. เล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
 

       บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ ากัด                                                                                                                         17 

2. กรณีเลือกรายการ “หนังสือรองรับแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์” และสามารถพิมพ์รายการได้
ด้วยโดนการกดปุ่ม   
 

 
 
รายการหนงัสอืรองรบัแจง้ขอ้เทจ็จรงิน  าเขา้ 

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า รายการหนังสือรองรับแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า โดยการเลือกที่ “เจ้าหน้าที่” แล้ว
ท าการเลือก “รายการหนังสือรองรับแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า” 
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รูปที่ 11 หน้าจอรายการหนังสือรองรับแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า 

 
รายละเอียด 

1. เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายการหนังสือรับรองการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าเลื่อยโซ่ ได้โดยกรอง 
รายละเอียด แล้ว คลิกปุ่ม  

 
 

2. เม่ือกดปุ่ม จะไปที่หน้า “หนังสือรับรองการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใน
อนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์” 
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รายการหนงัสอืรบัรองแบบแจง้ขอ้เทจ็จรงิที่น  าเขา้ทีต่รวจปลอ่ยแล้ว 

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า รายการหนังสือรับรองแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่น าเข้าที่ตรวจปล่อยแล้ว โดยการ
เลือกที่ “เจ้าหน้าที่” แล้วท าการเลือก “รายการหนังสือรับรองแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่น าเข้าที่ตรวจปล่อยแล้ว” 

 
รูปที่ 12 หน้าจอรายการหนังสือรับรองแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่น าเข้าที่ตรวจปล่อยแล้ว 

 
รายละเอียด 

1. เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายการหนังสือรับรองแบบแจ้งข้อเท็จจริงที่น าเข้าที่ตรวจปล่อยแล้ว ได้โดย 
กรอง เลขที่ผู้เสียภาษี/เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ แล้ว คลิกปุ่ม  

2. เม่ือค้นหาเสร็จแล้ว สามารถกดปุ่ม เพ่ือพิมพ์รายการหนังสือรับรองแบบแจ้ง 
ข้อเท็จจริงที่น าเข้าที่ตรวจปล่อยแล้ว 
 

รายการหมายเลขเลือ่ยโซย่นตแ์ละแผน่บงัคบัโซ่ 

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า รายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่ โดยการเลือกที่ “เจ้าหน้าที่” 
แล้วท าการเลือก “รายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่” 

 
รูปที่ 13 หน้าจอรายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่ 
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รายละเอียด 
1. เจ้าหน้าที่ต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก เลขที่ผู้เสียภาษี/เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน และหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ แล้ว คลิกปุ่ม  
2. เม่ือค้นหาเสร็จแล้ว สามารถกดปุ่ม เพ่ือพิมพ์รายงานหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์และ

แผ่นบังคับโซ่ 
 

รายการหมายเลขเลือ่ยโซย่นต ์

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า รายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์ โดยการเลือกที่ “เจ้าหน้าที่” แล้วท าการเลือก 
“รายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์” 

 
รูปที่ 14 หน้าจอรายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์ 

 
รายละเอียด 

1. เจ้าหน้าที่ต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก เลขที่ผู้เสียภาษี/เลขบัตรประจ าตัว 
ประชาชน และหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ แล้ว คลิกปุ่ม  

2. เม่ือค้นหาเสร็จแล้ว สามารถกดปุ่ม เพ่ือพิมพ์รายการหมายเลขเลื่อยโซ่ยนต์ 
 

รายการหมายเลขแผน่บงัคับโซ ่

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า รายการหมายเลขแผ่นบังคับโซ่ โดยการเลือกที่ “เจ้าหน้าที่” แล้วท าการเลือก 
“รายการหมายเลขแผ่นบังคับโซ่” 

 
รูปที่ 15 หน้าจอรายการหมายเลขแผ่นบังคับโซ่ 
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รายละเอียด 
1. เจ้าหน้าที่ต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก เลขที่ผู้เสียภาษี/เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน และหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ แล้ว คลิกปุ่ม  
2. เม่ือค้นหาเสร็จแล้ว สามารถกดปุ่ม เพ่ือพิมพ์รายการหมายเลขแผ่นบังคับโซ่ 

 

รายการหมายเลขทที าการยกเลิกเลือ่ยโซย่นตแ์ละแผน่บังคบัโซ่ 

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า รายการหมายเลขที่ท าการยกเลิกเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่ โดยการเลือกที่ 
“เจ้าหน้าที่” แล้วท าการเลือก “รายการหมายเลขที่ท าการยกเลิกเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่” 

 
รูปที่ 16 หน้าจอรายการหมายเลขที่ท าการยกเลิกเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่ 

รายละเอียด 
1. เจ้าหน้าที่ต้องท าการค้นหาขอมูลที่ต้องการ โดยการกรอก เลขที่ผู้เสียภาษี/เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน และหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ แล้ว คลิกปุ่ม  
2. เม่ือค้นหาเสร็จแล้ว สามารถกดปุ่ม เพ่ือพิมพ์รายการหมายเลขที่ท าการยกเลิก

เลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่บังคับโซ่ 
 

จ  านวนเลือ่ยโซย่นตแ์ละแผน่บงัคบัโซ่แยกตามจงัหวดั  

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า จ านวนเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่แยกตามจังหวัด โดยการเลือกที่ 
“เจ้าหน้าที่” แล้วท าการเลือก “จ านวนเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่แยกตามจังหวัด” 
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รูปที่ 17 หน้าจอรายงานจ านวนเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่แยกตามจังหวัด 

 
รายละเอียด 

1. เจ้าหน้าที่ต้องท าการเลือกปีที่ต้องการออกเอกสาร 
2. เม่ือเลือกเสร็จแล้ว สามารถกดปุ่ม เพ่ือพิมพ์รายงานใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์และ

แผ่นบังคับโซ่ที่น าเข้า แยกตามจังหวัด 
 

จ  านวนเลือ่ยโซย่นตแ์ละแผน่บงัคบัโซ่แยกตามภมูภิาค  

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า จ านวนเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่แยกตามภูมิภาค โดยการเลือกที่ 
“เจ้าหน้าที่” แล้วท าการเลือก “จ านวนเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่แยกตามภูมิภาค” 

 
รูปที่ 18 หน้าจอรายงานจ านวนเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่แยกตามภูมิภาค 
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รายละเอียด 
1. เจ้าหน้าที่ต้องท าการเลือกปีที่ต้องการออกเอกสาร 
2. เม่ือเลือกเสร็จแล้ว สามารถกดปุ่ม เพ่ือพิมพ์รายงานใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์และ

แผ่นบังคับโซ่ที่น าเข้า แยกตามภูมิภาค 
 

รายงานใบอนญุาตเลือ่ยโซ่ยนตแ์ละแผน่บงัคบัโซน่  าเขา้ 

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า รายงานเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่น าเข้า โดยการเลือกที่ “เจ้าหน้าที่” แล้ว
ท าการเลือก “รายงานเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่น าเข้า” 

 
รูปที่ 19 หน้าจอรายงานเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่น าเข้า 

 
รายละเอียด 

1. เจ้าหน้าที่ต้องท าการเลือกปีที่ต้องการออกเอกสาร 
2. เม่ือเลือกเสร็จแล้ว สามารถกดปุ่ม เพ่ือพิมพ์รายงานเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับ

โซ่น าเข้า 
 

รายงานใบอนญุาตเลือ่ยโซ่ยนตแ์ละแผน่บงัคบัโซน่  าเขา้ตามสถานะ  

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า รายงานเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่น าเข้าตามสถานะ โดยการเลือกที่ 
“เจ้าหน้าที่” แล้วท าการเลือก “รายงานเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่น าเข้าตามสถานะ” 
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รูปที่ 20 หน้าจอรายงานเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับโซ่น าเข้าตามสถานะ 

 
รายละเอียด 

1. เจ้าหน้าที่ต้องท าการเลือกเดือนและปีที่ต้องการออกเอกสาร 
2. เม่ือเลือกเสร็จแล้ว สามารถกดปุ่ม เพ่ือพิมพ์รายงานเลื่อยโซ่ยนต์และแผ่นบังคับ

โซ่น าเข้าตามสถานะ 
 


