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สารบัญ 

ล าดับท่ี หน้า 

1. กระบวนการท างาน
การประกาศก าหนดเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด เขตกันชนโรคระบาด เขตโรค
ระบาด เขตโรคระบาดชั่วคราวและเขตเฝ้าระวังโรคระบาด
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การขอและออกใบอนุญาตน าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร 3 
- การขออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตโรคระบาด

ชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด
- การขออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด

ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออก
- การขออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด

ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคใต้
การรับรองสิทธ์ิและการขออนุมัติปริมาณการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (โควตา) ภายใน
ราชอาณาจักร  
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2. การใช้งานโปรแกรม
การใช้งานทั่วไปของระบบ 10 
การประกาศก าหนดเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด เขตกันชนโรคระบาด เขต
โรคระบาด เขตโรคระบาดชั่วคราวและเขตเฝ้าระวังโรคระบาด
Emm11i010 บันทึกประกาศก าหนดเขตควบคุมโรคฯ 32 
การขอและออกใบอนุญาตน าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร
Req10i010  แบบฟอร์มใบค าขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน

ราชอาณาจักร(ร.1/2) 
50 

Emm11q010 สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขอ 74 
Emm11i020 บันทึกใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน

ราชอาณาจักร 
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Emm11i030 บันทึกอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไปยังเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด 
หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 

112 

Emm11i060 บันทึกอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรคระบาด/เขตปลอดโรค
ระบาด/เขตกันชนโรคระบาด 

118 

Emm11i040 บันทึกการผ่านด่าน 123 
Emm11i041 บันทึกค่าปรับกรณีไม่ตรวจผ่านด่าน 131 
Emm11i050 บันทึกตรวจรับปลายทางการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน

ราชอาณาจักร ร.3 ร.4 ร.5 
133 
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Emm11i100 บันทึกรับรองสิทธ์ิการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ให้กับผู้ประกอบการ 147 
Req10i210 บันทึกขอโควตาโดยผู้ประกอบการ 153 
Emm11i110 บันทึกอนุมัติโควตา 160 
อื่นๆ 
Emm11i070 บันทึกเงื่อนไขชนิดโรคที่ต้องตรวจในสัตว์ 165 

Emm11i090 บันทึกเงื่อนไขการพิจารณาเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ (สคบ.) 173 

Emm11i140 พิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบการ EPP 182 

Emm11q020 สอบถามใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักร 
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Emm11r030 รายงานสรุปใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในเขตโรค
ระบาด เขตโรคระบาดชั่วคราว หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด (ร.3) 
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Emm11r040 รายงานสรุปใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่
จังหวัดอ่ืน (ร.4) 
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Emm11r050 รายงานสรุปใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าใน 
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Emm11r060 รายงานอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรคระบาด 202 

Emm11r070 รายงานตรวจสัตว์-ซากสัตว์ผ่านด่าน 204 

Emm11r130 รายงานสรุปการตรวจรับสัตว์-ซากสัตว์ปลายทาง 207 

Emm11r140 รายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายที่ไม่มีการตรวจรับปลายทาง 209 

Emm11r150 รายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายที่ไม่มีการตรวจปล่อยต้นทาง 211 

Emm11r160 รายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายที่มีการตอบรับปลายทาง และ ไม่มีการ
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การประกาศก าหนดเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด เขตกันชนโรคระบาด เขตโรคระบาด เขตโรคระบาด
ชั่วคราวและเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 
flow chart ข้ันตอนการประกาศกำหนดเขต

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเจ้าหน้าท่ี

เร่ิม

1. บันทึกข้อมูลประกาศกำหนดเขตฯ

ส้ินสุด

3. ได้รับแจ้งผ่านระบบ e-Movement
หรือ emove+ Application

                       
1.              
2.                
3.                      
4.                
5.         

ประกาศก าหนดเขตฯ

2. พิมพ์ประกาศกำหนดเขตฯ
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1.  จ                   ึ                         โ           โ                    ฝ้      โ       

         โ               โ                   โ        โ ย        จ                   ภ      
  ่ ย           ธ ์ใ                        ่                 โ        ึ  ใ                 ผ      โ ยใ 
โ       Emm11i010     ึ                      โ  ฯ        
1.1.  จ              ็          ภ จ           ึ           ย       โ           
1.2.  จ              ็      จ      จ           ึ           ย       โ           โ                     

 ฝ้      โ          
1.3.  จ              ็       ่      จ           ึ           ย             โ               โ        

           โ           
2.  จ                             ฯ           ใ  ใ          ใ         ่  ๆ      

3.      ่         จ       ใ      จ                ย                      จ          จ       ใ        

       ย  ย        ซ       ผ่          ็          (e-Movement)     emove+ Application 
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การขอและออกใบอนุญาตน าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร 

flow chart ข้ันตอนการย่ืนคำขอ และออกใบอนุญาตนำหรือเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร

ด่านสัตวแพทย์ประจ าท้องท่ีปลายทางสัตวแพทย์ประจ าท้องท่ีต้นทางผู้ประกอบการ

เร่ิม

1. ย่ืนแบบคำขออนุญาตนำหรือเคล่ือนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร

2. รับคำร้อง

3. ตรวจสอบเอกสารและ
ข้อมูลก่อนเคล่ือนย้าย

(Manual)

ตรวจสอบ

4. แจ้งให้แก้ไข
6. แจ้งท้องท่ีท่ี

เก่ียวข้อง
5. แก้ไขแบบคำขออนุญาตนำหรือเคล่ือนย้าย

สัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร

พิจารณา8. ปฏิเสธการเคล่ือนย้ายส้ินสุด

2. ออกใบแจ้งค่าคำขอ

ใบอนุญาตให้น าหรือ
เคล่ือนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตว์ฯ (ร.3/ร.4/ร.5)

12. รับใบอนุญาต

13. ตรวจปล่อยต้นทาง
14. เคล่ือนย้ายสัตว์-ซากสัตว์

ไปยังพ้ืนท่ีปลายทาง

1

Web,Mobile

11. พิมพ์ใบอนุญาตให้นำหรือเคล่ือนย้าย
สัตว์หรือซากสัตว์ฯ (ร.3/ร.4/ร.5)

10. ชำระค่าคำขอ

7. พิจารณาอนุญาต
ให้เคล่ือนย้าย

ผ่านไม่ผ่าน

ไม่อนุญาต

อนุญาต
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flow chart ข้ันตอนการย่ืนคำขอ และออกใบอนุญาตนำหรือเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ต่อ)

ด่านสัตวแพทย์ประจ ำท้องท่ีปลำยทำงสัตวแพทย์ประจ าท้องท่ีต้นทางผู้ประกอบการ

1

15. ตรวจผ่านด่าน 16. กระบวนการตรวจผ่านด่าน

17. ตรวจสอบสัตว์-ซากสัตว์ ปลายทาง

ตรวจสอบ
ใบอนุญาต

19. บันทึกรับปลายทาง
(ปรับปรุงข้อมูลสัตว์
ลงฐานข้อมูล NID)

20. ส่งคืนใบตอบรับ
ปลายทาง

18. ตรวจสอบสาเหตุ
และแจ้งหน่วยงานต้นทาง

21. ตรวจสอบโรค-
ระบาดหรือพาหะ
ของโรคระบาด

ตรวจสอบ

22. แจ้งผู้เก่ียวข้อง
(Manual)

ส้ินสุด

ใบตอบรับปลายทาง

Web,Mobile

Web,Mobile

ไม่พบ

ผ่าน ไม่ผ่าน

พบ
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ผู้ประกอบการ ด าเนินการยื่นแบบค าขออนุญาตน าหรือเคลื่อนย้ายสตัว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.1/2) 

พร้อมเอกสารประกอบค าขอ ผ่านระบบ โดยใช้โปรแกรม Req10i010 ร.1/2 : แบบฟอร์มใบค าขออนุญาตน าหรือ

ย้ายสตัว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร 

2. สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง รับค าขอผ่านระบบ โดยใช้โปรแกรม Emm11q010 สอบถามและปรบัปรุงสถานะ
ใบค าขอ โดยหลังจากนีผู้้ประกอบการจะไม่สามารถแก้ไขค าขอได้ 

3. สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดค าขอ และเอกสาร

ประกอบค าขอต่าง ๆ (Manual) 

4. สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง ด าเนินการบันทึกผลการตรวจสอบ  

กรณี “ไม่ผ่าน” (ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง) สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง ด าเนินการแจ้งให้แกไ้ขข้อบกพร่องไป

ยังผู้ประกอบการผ่านระบบ 

5. ผู้ประกอบการ ด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่อง ตามที่สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางได้แจ้งมา หลังจากที่ด าเนินการ
แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดึงค าขอกลับไปเพื่อพิจารณาใหม่ โดยใช้โปรแกรม Req10q020 : ตรวจสอบ
สถานะใบค าขอ 

6. กรณี “ผ่าน” (ครบถ้วนและถูกต้อง) สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง ด าเนินการแจ้งไปยัง สัตวแพทย์ประจ าท้องที่
ปลายทาง เพือ่พิจารณาอนุญาตให้ด าเนินการเคลื่อนย้าย  

7. สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทางด าเนินการพิจารณาให้เคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ 

- กรณีการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวัง

โรคระบาด ผู้ท าการเคลื่อนย้ายจะต้องได้รับการอนุญาตจากอนุญาตจาก อ าเภอปลายทาง ก่อน โดยใช้

โปรแกรม Emm11i030 : บันทึกอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด เขตกัน

ชนโรคระบาด 

- กรณีการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในโค 

กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวาง ในท้องที่ภาคใต้ของประเทศไทย ผู้ท าการเคลื่อนย้ายจะต้องได้รับการ

อนุญาตจาก กองสารวตัรและกักกนั ก่อน โดยใช้โปรแกรม Emm11i060 : บันทึกอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้าเขต

ควบคุมโรคระบาด/เขตปลอดโรคระบาด/เขตกันชนโรคระบาด 

- กรณีการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในโค 

กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวาง ในท้องที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ท าการเคลื่อนยา้ยจะต้อง

ได้รับการอนุญาตจาก ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 ก่อน โดยใช้โปรแกรม Emm11i060 : บันทึกอนุญาตให้

เคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรคระบาด/เขตปลอดโรคระบาด/เขตกันชนโรคระบาด 

- กรณีที่สตัวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทาง พิจารณา “ไม่อนุญาต” ให้ถือว่ากระบวนการขออนุญาตน าหรือ

เคลื่อนย้ายสัตวห์รือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรสิ้นสุด 

8. กรณีที่สตัวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทางและสตัวแพทย์ประจ าท้องที่ท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณา “อนุญาต” เจ้าหน้าท่ีจะ

กรอกรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น วันท่ีออกใบอนุญาต วันท่ีหมดอายุ เป็นต้น และออกใบแจ้งค่าธรรมเนียมค าขอ 
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9. สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง ด าเนินการออกใบแจ้งค่าธรรมเนียมใบค าขอ โดยใช้โปรแกรม Emm11q010 

สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขอ โดยเพิ่มสถานะแจ้งช าระเงิน 

10. ผู้ประกอบการช าระค่าใบค าขอ เสร็จเรยีบร้อยแล้วให้น าหลักฐานยื่นต่อสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง เพื่อบันทึก

เลขท่ี เลม่ที่ วันท่ี ของใบเสร็จไว้ในระบบ  

11. สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง ท าการอนุมัติใบค าขอ เพื่อออกใบอนุญาตและพิมพ์ใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ โดย

มีประเภทใบอนุญาต ดังต่อไปนี ้

- ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในเขตโรคระบาด เขตโรคระบาดชั่วคราว หรือเขตเฝ้าระวังโรค

ระบาด (ร.3) 

- ใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสตัว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น (ร.4) 

- ใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสตัว์หรือซากสัตว์ เข้าใน หรือผ่าน เขตควบคุมโรคระบาด/เขตปลอดโรค

ระบาด/เขตกันชนโรคระบาด (ร.5) แบ่งเป็น 

1) ชนิดปากและเท้าเปื่อย ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

2) ชนิดปากและเท้าเปื่อย ในภาคใตข้องประเทศไทย 

3) ชนิดอื่นๆ 

โดยใช้โปรแกรม Emm11i020 : บันทึกใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสตัว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร 

12. ผู้ประกอบการ รับใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสตัวฯ์ 

13. สัตวแพทย์ประจ าท้องทีต่้นทางด าเนินการตรวจปล่อยต้นทาง และบนัทึกผลการตรวจปล่อยต้นทาง (เจ้าหน้าที่

สามารถบันทึกการตรวจปล่อยต้นทางผ่าน Web และ Mobile Application ได้) 

14. ผู้ประกอบการ ด าเนินการเคลื่อนย้ายสตัว์-ซากสัตว์ ไปยังพ้ืนท่ีปลายทาง 

15. ผู้ประกอบการ จะต้องเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสตัว์ไปตามเส้นทางที่ใบอนุญาตก าหนด พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจผ่าน

ด่านทุกด่านตามที่ใบอนุญาตได้ก าหนดไว้ กรณีผู้ประกอบการ e-Privilege Permit และผู้ประกอบการที่มีสิทธ์ิใช้ 

Smart Card ในการเก็บข้อมูลใบอนุญาตจะสามารถตรวจผ่านด่านอัตโนมัติจากตู้ Kiosk ได้เอง  

16. เจ้าหน้าท่ีสตัวแพทย์ประจ าด่าน ด าเนินการตรวจผา่นด่าน (เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกการตรวจผ่านด่านผ่าน Web 
และ Mobile Application ได้) ในข้ันตอนน้ีระบบจะแจ้งเตือนการตรวจสอบผ่านดา่นกรณีที่ไมม่ีการเข้าตรวจผ่าน
ด่านก่อนหน้า ท่ีได้เคลื่อนย้ายผ่านมาแล้ว โดยใช้โปรแกรม Emm11i040 บันทึกการผ่านด่าน 

17. สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทางที่ได้รับแจ้งว่าจะมีการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสตัว์ จะต้องตรวจสอบวา่มีการ
เคลื่อนย้ายมาจริงหรือไม่ เป็นการตรวจสอบ ณ.สถานท่ีทีไ่ด้มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาจริง ข้ันตอนน้ีสัตวแพทย์ประจ า
ท้องที่ปลายทางจะท าการตรวจสอบเอกสารและจ านวนของสัตว์และซากสัตว์ที่ท าการเคลื่อนย้าย โดยใช้โปรแกรม 
Emm11i050 บันทึกตรวจรับปลายทางการเคลื่อนย้ายสตัว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ร.3 ร.4 ร.5 

18. กรณีที่ “ไมผ่่าน” (ไม่พบใบอนุญาต)  ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทาง ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแจ้ง

กลับไปยังสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางให้ทราบ หากมีมลูความผิดให้ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

และรายงานผู้บังคับบญัชา สิ้นสดุกระบวนการขออนุญาตน าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสตัว์ภายในราชอาณาจักร 

19. กรณีที่ “ผ่าน” (พบใบอนุญาต)  ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทาง ด าเนินการบันทึกรับปลายทาง ในขั้นตอนนี้
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กรณีที่การเคลื่อนย้ายเป็นสัตว์ที่มขี้อมูลตามหมายเลขประจ าตัวสัตวใ์นฐานข้อมูล NID ระบบจะท าการปรับปรุง

ข้อมูลของสัตว์ที่ได้ท าการเคลื่อนยา้ยลงในฐานข้อมูล NID ด้วย (เจา้หน้าท่ีสามารถบันทึกการตรวจรับปลายทางผ่าน 

Web และ Mobile Application ได้) 

20. สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทาง ด าเนินการส่งคืนใบตอบรับปลายทาง ให้กับสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง ได้รับ

ทราบ 

21. สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทาง ด าเนินการตรวจสอบโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด 

22. กรณี “พบโรค” สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทางด าเนินการแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือพิจารณาท าลายตาม

ระเบียบกรมปศสุัตวต์่อไป 

กรณี “ไม่พบโรค” ให้สิ้นสุดกระบวนการขออนุญาตน าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร 
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การรับรองสิทธิ์และการขออนมุัติปริมาณการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (โควตา) ภายในราชอาณาจักร 

 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

flow chart ข้ันตอนการขอรับสิทธ์ิ e-Privilege permit

คณะกรรมการรับรองกองสารวัตรและกักกัน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดผู้ประกอบการ

เร่ิม

1. แจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
เพ่ือขอรับสิทธ์ิ e-Privilege

Permit

2. รับเร่ืองแจ้งขอรับสิทธ์ิ

3. แจ้งไปยังคณะกรรมการ

7. ออกหนังสือรับรอง

5. รับผลการพิจารณาการรับรองสิทธ์ิ

หนังสือรับรองสิทธ์ิ
ผู้ประกอบการ

e-Privilege Permit

ส้ินสุด

ส้ินสุด

4. ดำเนินการตรวจสอบให้คะแนน และ
แจ้งผลไปยังกองสารวัตร

6. บันทึกสถานะ e-Privilege Permit
ให้ผู้ประกอบการ

ผลการพิจารณา

            
1.             EPP
2.                    
3.              
                            
1.                                     
2.          
3.                        
4.            

ผ่าน

ไม่ผ่าน

flow chart ข้ันตอนการขอโควตาตามสิทธ์ิท่ีผู้ประกอบการได้รับ

เจ้าหน้าท่ีผู้มีสิทธ์ิอนุญาตโควตาผู้ประกอบการ

เร่ิม

1. แจ้งขอโควตา

3. บันทึกข้อมูลการอนุญาต
/ปรับปรุงจำนวนโควตา

ส้ินสุด

พิจารณา

2. พิจารณาอนุญาตโควตา

                       
1.                           
2.                      
3.                        
4.            

ไม่อนุญาต

อนุญาต
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การรับรองสิทธิ์ผู้ประกอบการ e-Privilege Permit 

1. ผ                           ใ                e-Privilege Permit แ                             ศ      

         

2.  ศ                                     e-Privilege Permit    ผ            

3.  ศ                       แ    ณ                              แ         ผ  

4.  ณ                                    ศ              แ                ศ          แ       ่       

       แ         ผ  แ   ่   แ  ผ    ใ               แ         

5.           แ            ผ         ณ                   ่ผ ่                ้     

6.    ผ่                       แ                               ผ           ใ           e-Privilege Permit 

   ใ     แ    Emm11i100     ึ                                            ใ     ผ             

7.           แ                               ผ            e-Privilege Permit    ใ     แ    Emm11i080 

    ึ              E-Privilege Permit 

-        e-Privilege Permit        1  ี    ผ                 แ   ใ      ศ                              ่ 
                     

 

การขอโควตาตามสิทธิ์ที่ผู้ประกอบการได้รับ 

1. ผ                                                            แ            ็             ใ     แ    

Req10i210     ึ           ผ            ใ  ผ                                                    

                                             ่                        ศ           ณ   

2.            ผ                                ณ                ใ     แ    Emm11i110     ึ             

2.1.   ณ      ่                            ึ       “  ่      ”      แ        ผ           ผ           

2.2.   ณ                “      ”            ผ                               ึ              แ                  

3.                  แ    ผ                         แ                                                   ใ 

     ณ      ( .1/2)                        ผ่          ใ     แ    Req10i010  .1/2 : แ  ฟ    ใ 

                                          ใ      ณ      
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

การใช้งานทั่วไประบบข้อมูลพื้นฐานส าหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ 

การเข้าสู่ระบบข้อมลูพื้นฐานส าหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์   

 ผู้ใช้สามารถเข้าสูร่ะบบงาน ได้ตามขั้นตอนการปฏบิัติงานต่อไปนี ้

1. ให้ผู้ใช้เปิดระบบผ่าน Web Browser จากนั้นพิมพ์ URL https://newemove.dld.go.th/emm แลว้ กด 
Enter จะเข้าสู่หน้า home page  ดังรูป 

 
หน้าจอระบบ 

2. ท าการป้อน email หรือ ช่ือผู้ใช้งาน และ รหสัผ่าน ทีไ่ด้รบัจากผูด้แูลระบบ คลิกปุ่ม 

 เพื่อยืนยันการเข้าสู่ระบบ 

• กรณผีู้ใช้งานป้อนช่ือผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดง ข้อความเตือน ดังรูป 

 
3. ท าการป้อน email หรือ ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ถูกต้อง จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ข้อมูลผู้ใช้งาน 

• จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างดังรูป 

 

 คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าตา่งดงัรูป 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

• จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างดังรูป 

 
 

 คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าตา่งดงัรูป 

 
 

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน  

1. ป้อนรหัสผ่านเดมิของผู้ใช้, รหัสผ่านใหม่, ยืนยันรหสัผ่านใหม ่

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนรหสัผ่าน 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนรหสัผ่านใหม ่
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

การออกจากระบบ 

 

• จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างดังรูป 

 
 

คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับหน้าจอระบบ 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

การแจ้งเตือนต่างๆ 

• จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ เมื่อมีรายการแจ้งเตือนต่างๆ ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเมนูหลัก 

• รูปแบบการแสดงข้อความ มีการแสดงได้ 2 รูปแบบ คือ 

1. คลิกปุ่ม    ระบบจะแสดงข้อความจะแสดงในกล่องข้อความด้านล่าง ดังรูป 

 
 

2. เมื่อต้องการแสดงรายการทั้งหมดที่ได้รับ โดยคลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการที่ ดังรูป 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
 

  คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับหน้าจอระบบ 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

อธิบายการท างานโดยท่ัวไปของระบบ 

 1. ส่วนประกอบของหน้าเมนูหลักของระบบงาน จะประกอบด้วยส่วนตา่ง ๆ จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงรายชื่อบริการหลัก 

 2. เลือกคลิกบริการหลักที่ต้องการใช้งาน จะแสดงรายชื่อโปรแกรม ดังรูป 

 
หน้าจอแสดงรายชื่อบริการย่อย 

 

 

รายชื่อบริการหลัก 

รายชื่อบริการย่อย 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 3. เลือกคลิกบริการย่อยที่ต้องการใช้งาน จะแสดงรายชื่อโปรแกรม ดังรูป 

 
หน้าจอแสดงรายชื่อโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อโปรแกรม 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

4. เมื่อต้องการให้ หน้าจอแสดงช่ือโปรแกรมในรูปแบบ 1 โปรแกรมต่อแถว (แบบ Detail) ให้คลิกที่ ไอคอน

 ระบบจะแสดงช่ือโปรแกรม ดังรปู 

หน้าจอแสดงชื่อโปรแกรมในรูปแบบ 1 โปรแกรมต่อแถว (แบบ Detail)

แสดงรายชื่อโปรแกรมแบบ 
Detail (แบบละเอียด) 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 5. เมื่อต้องการให้ หน้าจอแสดงช่ือโปรแกรมในรูปแบบ 2 โปรแกรมต่อแถว (แบบ List) ให้คลิกที่ ไอคอน  
ระบบจะแสดงช่ือโปรแกรม ดังรปู  

 
หน้าจอแสดงชื่อโปรแกรมในรูปแบบ 2 โปรแกรมต่อแถว (แบบ List) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงชื่อโปรแกรมแบบ List 
(แบบเรยีงตามตัวอักษร) 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 6. เมื่อต้องการให้ หน้าจอแสดงช่ือโปรแกรมในรูปแบบหลายโปรแกรมต่อแถว (แบบ Icon) ให้คลิกที่ ไอคอน 

 ระบบจะแสดงช่ือโปรแกรม ดังรปู  

  
หน้าจอแสดงชื่อโปรแกรมในรูปแบบหลายโปรแกรมต่อแถว (แบบ Icon) 

 

➢ การใช้งานปุ่มในระบบ ดังนี ้
 

 

สัญลักษณ์ การใช้งานปุ่ม 

 
ปุ่มส าหรับสั่งให้กลบัสู่หน้าจอบริการ 

 
ปุ่มส าหรับเลือกรูปแบบการแสดง 

 
ปุ่มส าหรับดูข้อมลูผู้ใช้งาน เปลีย่นรหัสผ่าน และ การออกจากระบบ 

 ปุ่มส าหรับแสดงรายการแจ้งเตือน 

แสดงชื่อโปรแกรมแบบ Large Icon 
(แบบรปูสัญลักษณ์ขนาดใหญ่) 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอโปรแกรม 

ในหน้าจอโปรแกรมแตล่ะโปรแกรมจะมีวิธีการท างานเหมือนกัน  แต่จะแตกต่างกันที่หน้าจอโดย
เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการท างาน  ดังรูป 

 
  Title Bar   –  แสดง Logo และช่ือหน่วยงาน  ส่วนทางขวาแสดงวันเวลาและชือ่ผู้ใช้งาน  

1. Menu Bar  –  แสดงช่ือโปรแกรมทีผู่้ใช้เข้าใช้งาน  
2. ส่วนการค้นหา แสดงผลการค้นหา และการท างานโปรแกรม 
3. รายละเอียดที่อยูห่น่วยงาน  

➢ การใช้งานปุ่มในโปรแกรม ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ การใช้งานปุ่ม 

 
ปุ่มส าหรับสั่งให้ออกจากโปรแกรม 

 ปุ่มส าหรับช่วยเหลือในการใช้งานโปรแกรม 

 
ปุ่มเง่ือนไขส าหรับสั่งให้โปรแกรมท าการสืบค้นข้อมลู 

 ปุ่มส าหรับสั่งให้ไปหน้าเพิ่มข้อมลู (พบในบางโปรแกรม) หรือ ไป

1 

 2 

 
3 
 

 
 

 

 4 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

สัญลักษณ์ การใช้งานปุ่ม 

หน้าแก้ไขข้อมูล 

  

ปุ่มส าหรับสั่งให้โปรแกรมจัดเก็บขอ้มูลและเตรียมหน้า page 
ส าหรับการเพิ่มข้อมลูใหม ่

 หรือ  
ปุ่มส าหรับเพื่อบันทึกข้อมูลและเคลียร์หนา้จอในการให้เพิ่มข้อมลู
รายการถดัไป 

 หรือ  
ปุ่มส าหรับสั่งให้โปรแกรมจัดเก็บขอ้มูลลงในฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร ์

 หรือ  

หรือ  

ปุ่มส าหรับสั่งให้โปรแกรมท าการลบข้อมูลที่หน้าจอแก้ไขออกจาก
ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร ์

 
ปุ่มส าหรับสั่งให้โปรแกรมเคลียร์ขอ้มูลบนหน้าจอเพื่อกลับสู่คา่ตั้ง
ต้น 

 
ปุ่มส าหรับเพิ่มไฟล์เอกสาร 

 
ปุ่มส าหรับระบุเลือกไฟลเ์อกสาร 

 
ปุ่มส าหรับอัปโหลดไฟล์เอกสาร 

 
ปุ่มส าหรับลบไฟลเ์อกสาร 

 
คลิกปุ่ม  ช่วยค้นหาข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น ชนิดสัตว์ เป็นต้น 

ซึ่งจะใช้คู่กับปุ่ม  เพื่อเป็นการเคลยีร์ค่าข้อมลูที่เลือกไว้  

 คลิกปุ่ม  ช่วยค้นหาข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น ด่านศุลกากร 

เป็นต้น ซึ่งจะใช้คู่กับปุ่ม  เพื่อเป็นการเคลียร์ค่าข้อมูลที่เลือกไว้  

 
ประเภทของข้อมูลที่เลือกจากการคลิกปุ่ม  จะแสดงรายการ
ข้อมูลมาให้เลือก 

23



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

สัญลักษณ์ การใช้งานปุ่ม 

ปุ่มส าหรับสั่งให้โปรแกรมพิมพ์รายงานทางจอภาพ 

ปุ่มส าหรับสั่งให้โปรแกรมแสดงหน้าสุดท้าย 

ปุ่มส าหรับสั่งให้โปรแกรมแสดงหน้าแรก 

ปุ่มส าหรับสั่งให้โปรแกรมแสดงหน้าถัดไป 

ปุ่มส าหรับสั่งให้โปรแกรมแสดงหน้าก่อนหน้า 

ปุ่มส าหรับเลือกจ านวนแถวของข้อมูลที่ใช้แสดงผลในตาราง 

ปุ่มส าหรับเลือกหน้าท่ีต้องการแสดง ท าได้โดยการ พิมพ์เลข
หน้าท่ีต้องการลงไปแล้วกด Enter  

ปุ่มปฏิทิน จะแสดงตารางปฏิทินเพื่อให้ผู้ใช้คลิกเลือกวันท่ีที่
ต้องการ 

ช่องส าหรับกาเครื่องหมายสามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ช่อง ถ้า

คลิกในช่องสี่เหลี่ยมจะปรากฏเครือ่งหมายถูก  แสดงว่าเลือก
ข้อมูลนั้น 

ช่องส าหรับกาเครื่องหมายสามารถเลือกไดเ้พียงช่องเดียวเท่านั้น 

ถ้าคลิกในช่องวงกลมจะปรากฏเครื่องหมายจุด  แสดงว่าเลือก
ข้อมูลนั้น 

สัญลักษณ์ที่แสดงก ากับหัวข้อของข้อมูลบนหน้าจอ เป็น
เครื่องหมายแสดงให้ผู้ใช้รู้ว่าเป็นขอ้มูลที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล 
เป็นค่าว่างไมไ่ด ้

➢ ประเภทของโปรแกรมในระบบงาน

โปรแกรมที่ใช้งานในระบบงานสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดตาม ประเภทของการใช้งาน ได้แก่

1. โปรแกรมบันทึก/แก้ไข ใช้ในการบนัทึก เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือสอบถามข้อมูล
2. โปรแกรมรายงานทั่วไปของระบบ ใช้ในการออกรายงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

การใช้งานของโปรแกรมในระบบงาน   

➢ โปรแกรมโดยท่ัวไปจะมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ 

1. การเพ่ิมข้อมูล   

เมื่อผู้ใช้เข้าสูห่น้าจอบันทึกแล้ว  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหาก่อน 

1.1. เมื่อผู้ใช้เข้าสูห่น้าจอโปรแกรมแล้ว ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูล  

1.2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง  ๆ  

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล  

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2. การค้นหาข้อมูล 

  เมื่อผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมลูหรือลบข้อมูลหรือสอบถามข้อมลูที่ต้องการทราบ ผู้ใช้จะต้องท าการค้นหา 

 ข้อมูลก่อน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

2.1 ให้ผู้ใช้เลือกระบเุงื่อนไขข้อมูล หรอืไม่ระบุเงื่อนไข ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดแต่ละโปรแกรม 

2.2 คลิกปุ่ม   เพื่อค้นหาข้อมูล ผลลัพธ์จะแสดงท่ีตารางด้านล่าง 

2.3 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

3. การแก้ไขข้อมลู 

 เมื่อท าการค้นหาข้อมูลเรียบร้อย หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมลู ซึ่งมขีั้นตอนดังน้ี 

3.1 จากหน้าจอค้นหาข้อมลู ให้ผู้ใช้คลกิ  เพื่อเลือกรายการที่ต้องการแกไ้ข   
3.2 ท าการแก้ไขข้อมลูที่ต้องการ  

3.3 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่ท าการแก้ไข    

3.4 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกข้อมูล  

4. การลบข้อมลู 

เมื่อท าการค้นหาข้อมูลเรียบร้อย หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมลู สามารถลบข้อมูลได้ 2 วิธีโดยมีขั้นตอนดงันี้ 

 วิธีที่ 1 การลบข้อมูลจากหน้าจอคน้หา 

1. คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสญัลักษณ์  ที่มุมบนสดุด้านซา้ยของตารางรายการ โปรแกรมจะ 

แสดงเครื่องหมายถูกทุกรายการโดยอัตโนมัต ิ

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลทุกรายการ 

วิธีที่ 2 การลบข้อมูลจากหน้าจอแก้ไข 

1. จากหน้าจอค้นหาข้อมลู ให้ผู้ใช้คลกิเลือกรายการที่ต้องการลบ  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล 

5. การพิมพ์รายงาน 

5.1 เมื่อเข้าสูห่น้าจอพิมพ์รายงาน ให้ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขที่ต้องการพมิพ์รายงาน 

5.2 คลิก   เพื่อเลือกรูปแบบรายงาน (ถ้ามี) ดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 

5.3 คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน โปรแกรมจะแสดงรายงานในรูปแบบของ Microsoft 
Word , Microsoft Excel , PDF 

 

➢ การใช้งานของปุ่มในโปรแกรม               

1. การเรียกใช้หน้าต่างตัวช่วยค้นหาข้อมูล ด้วยปุ่ม  
หมายถึง ช่องข้อมูลที่มีการจัดท ารายการข้อมลูไว้ให้เลือกแทนการปอ้นข้อมูล เช่น  ชนิดสัตว์ เป็นต้น 
โดยเรียกการเลือกข้อมลูแบบน้ีว่า การเรยีกใช้หน้าต่างตัวช่วยค้นหาข้อมูล ข้อมูลที่ถูกก าหนดใหม้ีการ

บันทึกด้วยวิธีนี้ จะเก็บข้อมลูเป็นรหัส หลังจากคลิกปุ่ม    แล้ว โปรแกรมจะแสดงรายการ
ข้อมูลให้เลือกโดยที่หน้าต่างข้อมูลมีลักษณะการใช้งานดังน้ี  

ยกตัวอย่าง  การค้นหาข้อมูล  ชนดิสัตว์  ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกชนิดสัตว์ โปรแกรมจะแสดง  
   ตัวช่วยค้นหาข้อมูล ให้ผู้ใช้เลือกดังรูป  

 
 

 ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการค้นหาได้ 2 วิธี ดังนี้ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

วิธีท่ี 1 ค้นหาโดยไมร่ะบุค าค้น   

▪ เลือกช่ือสัตว์ที่ต้องการ  โดยคลิกที่ช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  ที่มุมบนสุดด้านซ้าย
ของตารางรายการ 

▪ คลิกปุ่ม  เพื่อโปรแกรมจะแสดงช่ือสัตว์ที่เลือกลงในช่องชนิดสัตว์ของหน้าจอ
โปรแกรมโดยอัตโนมตัิ  

   

วิธีท่ี 2  ค้นหาโดยระบุค าค้น 
  การค้นหาโดยป้อนช่ือสัตว์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องป้อนให้ครบทุกตัวอักษร เช่น ต้องการค้นหาชื่อ  
  “กระบือ”  สามารถค้นหาได้ดังนี ้

▪ ป้อน "กระบือ" โปรแกรมจะท าการค้นหาข้อมลูที่มีค าว่า “กระบือ” 

▪ คลิก  เพื่อแสดงผลการค้นหา  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

▪ คลิกปุ่ม  เพื่อโปรแกรมจะแสดงช่ือสัตว์ที่เลือกลงในช่องชนิดสัตว์ของหน้าจอ
โปรแกรมโดยอัตโนมตัิ  

▪ คลิก    เพื่อออกจากตัวช่วยค้นหา 

2. การเรียกใช้ตัวช่วยค้นหาข้อมูล ด้วยปุ่ม  
หมายถึง ช่องข้อมูลที่มีการจัดท ารายการข้อมลูไว้ให้เลือกแทนการปอ้นข้อมูล เช่น  ด่านศุลกากร 
เป็นต้น โดยเรยีกการเลือกข้อมูลแบบนี้ว่า การเรียกใช้ตัวช่วยค้นหาข้อมูล ข้อมูลที่ถูกก าหนดใหม้ีการ

บันทึกด้วยวิธีนี้ จะเก็บข้อมลูเป็นรหัส หลังจากคลิกปุ่ม    แล้ว โปรแกรมจะแสดงรายการ
ข้อมูลให้เลือกโดยที่หน้าต่างข้อมูลมีลักษณะการใช้งานดังน้ี  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ยกตัวอย่าง การค้นหาข้อมลู  ด่านศุลกากร  ให้ผู้ใช้คลิกปุม่   เพื่อเลอืกช่ือด่านศุลกากร โปรแกรมจะ
แสดง ตัวช่วยค้นหาข้อมลู ให้ผู้ใช้เลือกดังรูป  

 
 

ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการค้นหาได้ 2 วิธี ดังนี้ 
วิธีท่ี 1 ค้นหาโดยไมร่ะบุค าค้น   

▪ เลือกช่ือด่านศุลกากรที่ต้องการ  โดยคลิก  ตัวอักษร ที่แสดงภายในกรอบ  โปรแกรมจะแสดง
ช่ือด่านศุลกากรที่เลือกลงในช่องด่านศุลกากรของหน้าจอโปรแกรมโดยอัตโนมัต ิ

   

วิธีท่ี 2  ค้นหาโดยระบุค าค้น 
  การค้นหาโดยป้อนช่ือด่านศลุกากร ซึ่งไม่จ าเป็นต้องป้อนให้ครบทุกตัวอักษร เช่น ต้องการค้นหาชื่อ  
  “ท่าเรือกรุงเทพ”  สามารถค้นหาได้ดังนี ้

▪ ป้อน "ท่าเรือ" โปรแกรมจะท าการค้นหาข้อมูลที่มีค าว่า “ท่าเรือ” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดัง
รูป 

 
 

▪ เลือกช่ือด่านศุลกากรที่ต้องการ  โดยคลิก  ตัวอักษร ที่แสดงภายในกรอบ โปรแกรมจะแสดงช่ือ
ศุลกากรที่เลือกลงในช่องด่านศุลกากรของหน้าจอโปรแกรมโดยอัตโนมัต ิ

3. การเรียกใช้หน้าต่างตัวช่วยค้นหาข้อมูล ด้วยปุ่ม  
 

หมายถึง ช่องข้อมูลที่มีการจัดท ารายการข้อมลูไว้ให้เลือกแทนการปอ้นข้อมูล เช่น ประเภท เป็นต้น โดยเรยีก
การเลือกข้อมลูแบบน้ีว่า การเรียกใช้ตัวช่วยค้นหาข้อมูล  

ยกตัวอย่าง การค้นหาข้อมลู ประเภท ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม  แสดงรายการข้อมูล ดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
 

▪ เลือกช่ือ ประเภท ที่ต้องการ  โดยคลิก  ตัวอักษร ที่แสดงภายในกรอบ โปรแกรมจะแสดงช่ือ
ประเภทที่เลือกลงในช่องประเภทของหน้าจอโปรแกรมโดยอตัโนมตั ิ

4. การป้อนวันที ่

2.1 การป้อนวันท่ีโดยคลิกปุ่ม    โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
■ โปรแกรมจะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นวนัท่ีปัจจุบันให้ในบางโปรแกรม 

■ การเลือกวันท่ี โดยคลิกวันท่ีที่ต้องการ 

■ การเลือกเดือน  สามารถคลิกปุ่มท างานได้ดังนี ้

  คลิก  เพื่อแสดงรายการเดือนก่อนหน้านี้ 

 คลิก  เพื่อแสดงรายการเดือนถัดไป 

■ การเลือกเดือนหรือปี  สามารถคลกิปุ่มท างานได้ดังนี ้   

  คลิก  เพื่อเลือกเดือน ที่ต้องการ   

 คลิก  เพื่อเลือกปี ที่ต้องการ 

2.2 การป้อนวันท่ี สามารถบันทึกวันท่ีได้หลายรปูแบบ และต้องป้อนเปน็ตัวเลขเท่าน้ันและ  

 ในรูปแบบวันท่ี  dd/mm/yyyy  
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

5. การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม  เพื่อออกจากโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการออกจากโปรแกรม 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการออกจากโปรแกรมและย้อนกลับหน้าจอเมนหูลัก 
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บันทึกประกาศก าหนดเขตควบคุมโรคฯ                                                            (Emm11i010) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกข้อมูลการประกาศก าหนดเขตโรคระบาด เขตโรคระบาดช่ัวคราว เขตเฝ้าระวังโรคระบาด เขต

ควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด และเขตกันชนโรคระบาด โดยปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอ หรือหน่วยงานที่มี
สิทธิ์ในการประกาศก าหนดเขตดังกล่าว เมื่อมีการเกิดโรคระบาดขึ้นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นเง่ือนไขในการ
ตรวจสอบและประมวลผลของโปรแกรมในขั้นตอนการยื่นใบค าขออนุญาตฯ จากผู้ประกอบการ และในขั้นตอนการ
พิจารณาอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ต้นทาง เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขการขออนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ ปี พ.ศ. 2558 

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกประกาศก าหนดเขตควบคุมโรคฯ โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อก าหนด 
จะต้องมีการก าหนดเง่ือนไขการพจิารณาเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสตัว์จากทาง ส านักควบคุม ป้องกัน และ

บ าบัดโรคสัตว์ (สคบ.) ผ่านโปรแกรม Emm11I090 บันทึกเงื่อนไขการพิจารณาเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ (สคบ.) ก่อน

 
หน้าจอเริ่มต้น 
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วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

บันทึกประกาศก าหนดเขตควบคุมโรคฯ 
1. จากหน้าจอเริม่ต้นท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ (เครื่องหมายดอกจนัสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อน 

ข้อมูล) ดังนี ้

1.1. ป้อนหน่วยงาน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.2. ป้อนเลขท่ีอ้างอิงประกาศก าหนดเขตควบคุมโรค 

1.3. ป้อนช่วงวันท่ีประกาศ , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.4. ป้อนเรื่อง , สัตว์ที่เสีย่งต่อโรค 

1.5. คลิก  เพื่อเลือก Compartment 

1.6. คลิก  เพื่อเลือกประกาศก าหนดเขต  

1.7. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

1.8. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 
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➢ การเพ่ิมข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลูประกาศก าหนดเขตควบคุมโรค คลิกปุม่    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรม 

จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูล 

2. จากหน้าจอเพิ่มข้อมลูท าการป้อนรายละเอียดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้อง 
ป้อนข้อมูล) ดังนี้  

 

2.1 โปรแกรมจะแสดงเลขท่ีอ้างอิงประกาศก าหนดเขตควบคุมโรค โดยอัตโนมัต ิ

2.2 ป้อนหน่วยงาน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก

เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  
2.3 ป้อนเรื่อง , สถานท่ีเกิดเหต ุ

2.4 ป้อนต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ที่เกิดเหตุ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง 

กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  
2.5 สัตว์ที่พบโรคระบาด 

2.6 คลิก  เพื่อเลือก Compartment 

2.7 คลิก  เพื่อเลือกประกาศก าหนดเขต  

− กรณีระดับอ าเภอ  
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• คลิก  เพื่อเลือกโรคระบาดช่ัวคราว   

− กรณีระดับจังหวดั  

• คลิก  เพื่อเลือก โรคระบาด , โรคระบาดชั่วคราว หรือ เฝา้ระวังโรคระบาด  

− กรณสี่วนกลาง  

• คลิก  เพื่อเลือก ควบคุมโรคระบาด , ปลอดโรคระบาด หรือ เขตกันชนโรคระบาด 

2.8 ป้อนประกาศวันที่ , ตั้งแต่วันท่ี , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวนัท่ีจากตารางปฏิทิน 
2.9 ป้อนหมายเหต ุ

2.10 ป้อนหน่วยงานผู้ประกาศ หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

2.11 ป้อนช่ือผู้ลงนาม , ต าแหน่งผูล้งนาม 

2.12 คลิก  เพื่อเลือกใช้เป็นเงื่อนไขในการแจ้งเตือนในกระบวนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักร 

2.13 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.14 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจาก

คลิกปุ่มบันทึก จะปรากฏปุม่  ,  ,  ) 
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หน้าจอแสดงผลบันทึกข้อมูลประกาศก าหนดเขตควบคุมโรค 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

ชนิดโรคและชนิดสัตว์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

หน้าจอบันทึกชนิดโรคและชนิดสัตว ์

− ชนิดโรค

หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดโรค 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดโรค คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลชนิดโรค โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอดังรูป

หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดโรค 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ดังนี้

2.1. ป้อนชนิดโรค หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก

เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมู 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรปู 
 

 
 

   คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลชนิดของสัตว์ที่สมัพันธ์กับชนิดโรค  
− ชนิดสัตว์ 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสตัว ์

3. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสัตว์ คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลชนิดโรค โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว ์

4. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ดังนี ้

4.1. ป้อนชนิดสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลแก้ไขใบค าขอจาก List รายการที่แสดง กรณี

ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

4.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรปู 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

ในพื้นที่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี 

หน้าจอเพิ่มข้อมูลในพ้ืนที่ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลในพื้นที ่คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลในพื้นที ่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ดังรูป

หน้าจอแสดงบันทึกพื้นที่ 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ดังนี้

2.1 คลิก  เพื่อเลือกท้ังประเทศ , เลือกทุกต าบล ของจังหวัด หรือ เลือกทุกต าบล ของอ าเภอ
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.2 ป้อนจังหวัด-อ าเภอ-ต าบล หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.3 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.4 คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูลพื้นที่ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกจังหวัด-อ าเภอ-ต าบล 

 

2.5 คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกจังหวัด-อ าเภอ-ต าบล 

2.6 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

2.7 คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกบันทึกทุกรายการ โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
   คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

เง่ือนไข มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลเงื่อนไข 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลเงื่อนไข คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลในพื้นที ่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเงื่อนไขที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้
2.1 ป้อนล าดับท่ีแสดง 

2.2 คลิก  เพื่อเลือกชนิดสัตว์ สตัว์ หรอื ซากสัตว ์
2.3 ป้อนเงื่อนไข 

2.4 คลิก  เพื่อเลือกสถานะความส าคญัในการตรวจสอบ ตรวจสอบทุกครั้ง หรือ ขึ้นกับการพิจารณา
ของเจ้าหน้าท่ี 

2.5 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.6 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
   คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

ยกเลิก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน้าจอบันทึกยกเลิก 

1. จากหน้าจอบันทึกยกเลิก ท าการป้อนรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ป้อนยกเลิกประกาศเลขท่ี , ช่ือผู้ลงนามประกาศยกเลิก, ต าแหน่งผูล้งนามประกาศยกเลิก

1.2 ป้อนวันที่ยกเลิกประกาศ หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน

1.3 คลิกปุ่ม  เพื่อเคลียรห์น้าจอค้นหา 

1.4 คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล 

1.5 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

แจ้งเตือนข้อความ 

จากหน้าจอหน้าจอแสดงผลบันทึกข้อมูลประกาศก าหนดเขตควบคมุโรค คลิกปุม่  เพื่อแจ้ง
เตือนข้อความบันทึกข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การพิมพ์ประกาศ 

 จากหน้าจอหน้าจอแสดงผลบันทึกข้อมูลประกาศก าหนดเขตควบคมุโรค คลิกปุม่  เพื่อพิมพ์
ประกาศ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอประกาศ ดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การแก้ไขข้อมลู มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

บันทึกประกาศก าหนดเขตควบคุมโรคฯ 
1. จากหน้าจอแสดงผลบันทึกข้อมลูประกาศก าหนดเขตควบคุมโรค สามารถท าการแกไ้ขข้อมูลหลักท่ีตอ้งการ 

เช่น  หน่วยงาน , เรื่อง , สถานท่ีเกิดเหตุ , ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ทีเ่กิดเหตุ , สัตว์ท่ีพบโรคระบาด , ประกาศ
ก าหนดเขต , ประกาศวันท่ี , ตั้งแต่วันท่ี , ถึงวันท่ี , หมายเหตุ , หน่วยงานผู้ประกาศ , ผู้ลงนาม , ต าแหน่งผู้ลง
นาม , ใช้เป็นเงื่อนไขในการแจ้งเตอืนในกระบวนการขออนุญาตเคลือ่นย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักร เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ชนิดโรคและชนิดสัตว์ 

− ชนิดโรค 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้อง คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู เช่น 
ชนิดโรค 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

− ชนิดสัตว์ 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้อง คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู เช่น 
ชนิดสัตว ์

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ในพื้นที่ 
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ ท าการแก้ไขข้อมูลทีต่้องการ เช่น หมายเหตุ เป็นต้น  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

เง่ือนไข 
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ ท าการแก้ไขข้อมูลทีต่้องการ เช่น ชนิดสัตว์ , เงื่อนไข , สถานะความส าคญัในการ

ตรวจสอบ เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
ยกเลิก 

1. ท าการแก้ไขข้อมลูที่ต้องการ เช่น ยกเลิกประกาศเลขท่ี , วันท่ียกเลกิประกาศ , ช่ือผู้ลงนามประกาศยกเลิก , 
ต าแหน่งผู้ลงนามประกาศยกเลิก เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ”คลิกปุ่ม 

 เพื่อปิดกล่องข้อความการแกไ้ขข้อมูล 
➢ การลบข้อมลู มีรายละเอียดดังนี้ 

บันทึกประกาศก าหนดเขตควบคุมโรคฯ 

1. จากหน้าจอบันทึกประกาศก าหนดเขตควบคมุโรคฯ คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลประกาศก าหนดเขต
ควบคุมโรค (หมายเหตุ ต้องลบชนดิโรคและชนิดสัตว์ , ในพื้นที่ , เง่ือนไข หรือยกเลิก ก่อน) โปรแกรมจะแสดง
กล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ชนิดโรคและชนิดสัตว์ 
1. วิธีที่ 1  การลบข้อมูลจากหน้าจอชนิดโรค   

1.1 ให้ผู้ใช้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสญัลักษณ์  หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา 
(สามารถเลือกได้หลายรายการ) 

1.2 คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

1.3 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

1.4 คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป  

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

2. วิธีที่ 2  การลบข้อมูลจากหน้าจอชนิดสัตว์
2.1 คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบจากตารางแสดงผลการค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลูที่

เลือกบนหน้าจอ 

2.2 คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล โปรแกรมจะปิดหน้าจอและกลับสูห่น้าบันทึก(รายการทีล่บจะ
หายไปจากตารางแสดงผลการค้นหา) 

2.3 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

2.4 คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ในพื้นที่ 
1. วิธีที่ 1  การลบข้อมูลจากหน้าจอในพ้ืนท่ี

1.1 ให้ผู้ใช้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสญัลักษณ์  หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา 
(สามารถเลือกได้หลายรายการ) 

1.2 คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

1.3 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

1.4 คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป  

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

เง่ือนไข 
1. วิธีที่ 1  การลบข้อมูลจากหน้าจอเง่ือนไข

1.1 ให้ผู้ใช้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสญัลักษณ์  หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา 
(สามารถเลือกได้หลายรายการ) 

1.2 คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

1.3 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

1.4 คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป   

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 
ยกเลิก 

1. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลประกาศก าหนดเขตควบคมุโรค (หมายเหตุ ตอ้งลบชนิดโรคและชนิดสัตว์ , ใน
พื้นที่ , เง่ือนไข หรือยกเลิก ก่อน) โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยนืยันการลบข้อมลูดังรูป 

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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ร.1/2 : แบบฟอร์มใบค าขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร       (Req10i010) 

วัตถุประสงค ์
 เป็นโปรแกรมส ำหรับ บันทึก เพิ่ม แก้ไข ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและรวดเร็ว ส ำหรับประชำชนหรือผู้มีควำม
ประสงค์ในกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์หรอืซำกสัตว์ภำยในประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบกำรที่ได้รับสิทธ์ิกำรเขำ้ใช้งำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) โดยหน้ำจอโปรแกรมจะประกอบด้วยข้อมูลส ำคัญต่ำงๆ ที่ผู้ใช้งำนต้อง
ป้อนข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อใช้เป็นข้อมูลส ำหรับให้โปรแกรมได้ท ำกำรตรวจสอบ และประมวลผลตำมเงื่อนไข
กำรขออนุญำตให้น ำหรือเคลื่อนยำ้ยสัตว์หรือซำกสัตว์ตำม พ.ร.บ. โรคระบำดสตัว์ ปี พ.ศ. 2558  

การใช้โปรแกรม     
ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์และซำกสัตว์ผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก แบบฟอรม์ใบค ำขอ

เคลื่อนย้ำยสัตว์และซำกสัตว์ >> คลิก ร.1/2 : แบบฟอร์มใบค ำขออนุญำตน ำหรือย้ำยสัตว์หรือซำกสตัว์ภำยใน
รำชอำณำจักร โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- ผู้ใช้งำนท่ีมีควำมประสงค์ที่จะยื่นใบค ำขออนุญำตให้น ำหรือเคลื่อนยำ้ยสัตว์หรือซำกสัตว์ภำยในประเทศ

ผ่ำนระบบ จะต้องมีข้อมลูผู้ใช้งำนในระบบ (ลงทะเบียน) ก่อนเข้ำใช้งำน 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอเริ่มต้น 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การเพ่ิมข้อมูล  มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มใบค าขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร 
1. จำกหน้ำจอเริม่ต้น โปรแกรมแสดงข้อมูลรำยละเอียดแบบฟอร์มใบค ำขออนุญำตน ำหรือย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์ 

ภำยในรำชอำณำจักร ท ำกำรป้อนรำยละเอียดต่ำง ๆ (เครื่องหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้อง 

ป้อนข้อมูล) ดังนี ้
1.1. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลผู้ขออนุญำต ประกอบด้วย ช่ือ-นำมสกุล หรือช่ือบริษัท , ช่ือสถำนะประกอบกำร 

และที่อยู่ ตำมข้อมูลที่ได้ลงทะเบียน 
1.2. รำยละเอียดแบบฟอร์มใบค ำขออนุญำตน ำหรือย้ำยสัตว์หรือซำกสตัว์ภำยในรำชอำณำจักร ประกอบดว้ย 
ยื่นเร่ือง ณ.  (ให้ผู้ใช้ระบุหน่วยงำนที่ยื่นเรื่อง วันท่ียื่น วัตถุประสงค์ของกำรเคลื่อนย้ำย ชนิดสัตว/์ซำกสัตว์ 
ประเภท เข้ำ/ผ่ำนเขตปลอดโรคระบำดปำกและเท้ำเปื่อย และแหลง่ที่มำของสัตว์) 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

1.2.1. ป้อนยื่นเรื่อง ณ. หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตี้องกำร
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่ 

1.2.2. ป้อนวันที่ยื่น หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทิน 

1.2.3. ป้อนวัตถุประสงค์ของกำรเคลื่อนยำ้ย หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่
แสดงกรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้คลิกปุ่ม 

1.2.4. ป้อนระบุ , แบบ ร.7 เลขท่ี , แบบ ร.10 เลขท่ี 

1.2.5. คลิก  เพื่อเลือกชนิด สตัว์ หรือ ซำกสัตว ์

1.2.6. คลิก  เพื่อเลือกประเภทสัตว ์

1.2.7. คลิก  เพื่อเลือกเขตปลอดโรคระบำดชนิดโรคปำกและเท้ำเปื่อย 

1.2.8. คลิก  เพื่อเลือกแหล่งที่มำของสัตว ์
ข้อมูลต้นทาง  (ให้ผู้ใช้ก ำหนดประเภทต้นทำง ช่ือสถำนท่ีต้นทำง ที่อยู่ และผู้ครอบครองต้นทำง) 

1.2.9. ป้อนแหล่งต้นทำง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตี้องกำร
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่ 

1.2.10. ป้อนอ้ำงอิงเลขท่ี โดยคลิกปุม่  เพื่อท ำกำรค้นหำข้อมูล 
1.2.11. ป้อนช่ือสถำนท่ี , เลขท่ี , หมู่ที ่, ตรอก , ซอย , ถนน , รหัสไปรษณีย ์, โทรศัทพ ์, มือถือ , 

โทรสำร 

1.2.12. ป้อนต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณี
ต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

ข้อมูลผู้ครอบครองต้นทำง 
1.2.13. ป้อนเลขประจ ำตัวประชำชน  

1.2.14. คลิกปุ่ม  เพื่อท ำกำรอ่ำนข้อมูลบัตร 

1.2.15. ป้อนค ำน ำหน้ำ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลสถำนะจำก List รำยกำรที่แสดง กรณี
ต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

1.2.16. ป้อนช่ือ,นำมสกุล 
ข้อมูลปลายทาง  (ให้ผู้ใช้ก ำหนดประเภทปลำยทำง ช่ือสถำนท่ีปลำยทำง ท่ีอยู่ และผู้ครอบครองปลำยทำง) 

1.2.17. ป้อนประเภทปลำยทำง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณี
ต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

1.2.18. ป้อนอ้ำงอิงเลขท่ี โดยคลิกปุม่  เพื่อท ำกำรค้นหำข้อมูล 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

1.2.19. ป้อนช่ือสถำนท่ี , เลขท่ี , หมู่ที ่, ตรอก , ซอย , ถนน , รหัสไปรษณีย ์, โทรศัทพ ์, มือถือ , 
โทรสำร 

1.2.20. ป้อนต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณี
ต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

ข้อมูลผู้ครอบครองปลำยทำง 
1.2.21. ป้อนเลขประจ ำตัวประชำชน  

1.2.22. คลิกปุ่ม  เพื่อท ำกำรอ่ำนข้อมูลบัตร 

1.2.23. ป้อนค ำน ำหน้ำ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลสถำนะจำก List รำยกำรที่แสดง กรณี
ต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.24. ป้อนช่ือ , นำมสกุล 
ผู้ขับขี่/เส้นทางเคลื่อนย้าย  (ให้ผู้ใช้ก ำหนดประเภทพำหนะที่ใช้เคลือ่นย้ำน เส้นทำง และข้อมลูผู้ขับข่ี) 

1.2.25. ป้อนโดยทำง หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำรยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.2.26. ป้อนต้องกำรเคลื่อนยำ้ยวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทิน 

1.2.27. ป้อนเวลำ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง 
1.2.28. ป้อนพำหนะชื่อ/ยี่ห้อ , เที่ยวบิน/เที่ยวเรือ , เลขทะเบียน , เลขทะเบียนส่วนพ่วง 

1.2.29. ป้อนจังหวัด หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำรยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.2.30. ป้อนใช้เส้นทำงหมำยเลข 

1.2.31. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

หน้าจอแผนที่แสดงจดุตรวจสตัวแ์ละซากสัตว์ภายในประเทศ 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดหน้ำจอ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 ข้อมูลผู้ขับข่ี 

1.2.32. ป้อนเลขประจ ำตัวประชำชน  

1.2.33. คลิกปุ่ม  เพื่อท ำกำรอ่ำนข้อมูลบัตร 

1.2.34. ป้อนค ำน ำหน้ำ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลสถำนะจำก List รำยกำรที่แสดง กรณี
ต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.35. ป้อนช่ือ , นำมสกุล 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

 
 

1.5. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป (หมำยเหตุ หลังจำกคลิกปุ่ม 

  บันทึก จะปรำกฏปุม่  , ) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มใบค าขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรสว่นที่ 1 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มใบค าขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรสว่นที่ 2 

 

ก าหนดด่าน   
(เมื่อผู้ใช้ก ำหนดเส้นทำงกำรเคลื่อนย้ำยต้นทำงและปลำยทำงแล้ว โปรแกรมจะแสดงเส้นทำงที่จะเคลือ่นย้ำย
ผ่ำนด่ำนในตำรำงด่ำนจำกเส้นทำงกำรเคลื่อนย้ำยพื้นท่ีต้นทำงถึงพื้นที่ปลำยทำง ให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สำมำรถ
เลือกด่ำนที่ต้องกำรผ่ำนได้ หรือสำมำรถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ในตำรำงดำ่นท่ีต้องเข้ำตรวจได้) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
 หน้าจอบันทึกก าหนดดา่น 
 

1. จำกหน้ำจอบันทึกก ำหนดด่ำน คลกิปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลก ำหนดด่ำน โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดัง
รูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลก าหนดด่าน 

2. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ มี 2 วิธี ดังนี ้ 
2.1 วิธีที่ 1 >> เพิ่มข้อมูลโดยกำรระบดุ่ำนที่ต้องเข้ำตรวจ 

2.1.1 ป้อนด่ำนที่ผู้ขออนุญำตเลือกเข้ำตรวจ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมลูสถำนะจำก List 
รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.1.2 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล     
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

2.1.3 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 
 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลดา่น 

2.2 วิธีที่ 2 >> เพิ่มข้อมูลเลือกเส้นทำงที่ตำรำงแสดงด่ำนจำกเส้นทำงกำรเคลื่อนย้ำยพื้นท่ีต้นทำงถึงพื้นที่
ปลำยทำง 
2.2.1 คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำร “เส้นทำงที่จะเคลื่อนย้ำยผ่ำนด่ำน” โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลดา่นที่ก าหนดเส้นทางการเคลื่อนย้าย 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ชนิดสัตว์ที่เคลื่อนย้าย  (ถ้ำประเภทกำรเคลื่อนย้ำยเป็นชนิดสตัว์ ตอ้งมีกำรก ำหนดชนิดสัตว์ที่เคลื่อนย้ำย ให้ 

ป้อนชนิดสัตว์ เพศและจ ำนวนท่ีขออนุญำตในตำรำงชนิดสัตว์ที่เคลือ่นย้ำย เมื่อคลิกปุม่  เพื่อบันทึกข้อมูล 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดง ปุ่ม  เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถเพิ่มหมำยเลขประจ ำตัวสัตว์ที่เคลื่อนยำ้ย) 

 
หน้าจอบันทึกชนิดสัตว์ที่เคลื่อนย้าย 

1. จำกหน้ำจอบันทึกชนิดสัตว์ทีเ่คลื่อนย้ำย คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูลชนดิสัตว์ที่เคลื่อนย้ำย 
โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว์ที่เคลื่อนย้าย 

2. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ ดังนี ้  

2.1 ป้อนชนิดสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถำนะจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำรยกเลิก 
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่   

2.2 เพศ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถำนะจำก List รำยกำรที่แสดง 

2.3 ป้อนจ ำนวน 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสตัว์ที่เคลื่อนย้าย 

 

 

หมายเลขประจ าตัวสัตว์  (ถ้ำประเภทกำรเคลื่อนย้ำยเป็นชนิดสัตว์ ผู้ใช้สำมำรถบันทึกหมำยเลขประจ ำตัวสัตว์

ในตำรำงหมำยเลขประจ ำตัวสตัว์ คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล) 

 
หน้าจอบันทึกหมายเลขประจ าตัวสัตว ์

1. จำกหน้ำจอบันทึกหมำยเลขประจ ำตัวสัตว์ คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอหมายเลขประจ าสตัว ์

2. จำกหน้ำจอหมำยเลขประจ ำสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลหมำยเลขประจ ำตัวสัตว์ โปรแกรมจะ
แสดงหน้ำจอดังรปู   

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าสัตว์ 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

3. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ (เครื่องหมำยดอกจัน (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้
3.1 ป้อนหมำยเลขประจ ำตัวสัตว์

3.2 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล

3.3 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

หน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตวัสัตว์ 

ชนิดซากสัตว์ที่เคลื่อนย้าย  (ถ้ำประเภทกำรเคลื่อนย้ำยเป็นซำกสัตว์ ต้องมีกำรก ำหนดซำกสัตว์ที่เคลือ่นย้ำย 

ให้ป้อนซำกสัตว์และจ ำนวนท่ีขออนุญำตในตำรำงชนิดสัตว์ทีเ่คลื่อนย้ำย เมื่อคลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล) 

หน้าจอบันทึกข้อมูลซากสัตว์ที่เคลื่อนย้าย 

1. จำกหน้ำจอบันทึกข้อมูลซำกสัตวท์ี่เคลื่อนย้ำย คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลซำกสัตว์ที่เคลื่อนย้ำย
โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป

หน้าจอเพิ่มข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

2. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ ดังนี ้ 

2.1 ป้อนซำกสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไข 

ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  
2.2 ป้อนจ ำนวน 

2.3 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

2.4 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลซากสัตว ์
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ค าขออนุญาต 

• เมื่อก ำหนดด่ำนและบันทึกชนิดสตัว์ที่เคลื่อนย้ำย หรือ ซำกสัตว์ที่เคลื่อนย้ำยแล้ว โปรแกรมจะแสดงปุ่ม 

 โปรแกรมน ำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผล เพื่อตรวจสอบว่ำ พื้นที่ต้นทำง พ้ืนท่ี
ปลำยทำง ชนิดสัตวห์รือซำกสัตวท์ี่ท ำกำรเคลื่อนยำ้ย อยู่ในเขตควบคุมโรคระบำดฯ ประเภทต่ำงๆ ที่ทำง
กรมปศุสตัว์ได้ท ำกำรประกำศไว้หรือไม่ โปรแกรมจะแสดงรำยกำรเลขท่ีใบค ำขอและประเภทค ำขอ ตำม
เงื่อนไขกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์ภำยในรำชอำณำจักร ตำม พ.ร.บ. โรคระบำดสตัว์ ปี พ.ศ. 2558 
และออกใบค ำขอให้โดยอตัโนมตัิ ซึ่งค ำขอท่ีออกให้มีดังนี้ 
- ใบอนุญำตให้เคลื่อนย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์ ภำยในเขตโรคระบำด เขตโรคระบำดช่ัวครำว หรือเขตเฝ้ำ

ระวังโรคระบำด (ร.3) 

- ใบอนุญำตให้น ำหรือเคลื่อนย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น (ร.4) 

- ใบอนุญำตให้น ำหรือเคลื่อนย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์ เข้ำใน หรือผ่ำน เขตควบคุมโรคระบำด/เขตปลอด

โรคระบำด/เขตกันชนโรคระบำด (ร.5) 

 
หน้าจอค าขออนุญาต 

เง่ือนไขชนิดโรคท่ีต้องตรวจในสัตว์ 

• ถ้ำเป็นกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ จะมีกำรแสดงเงื่อนไขชนิดโรคทีต่้องตรวจในสัตว์ไว้ในตำรำงด้วย เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลกำรพิจำรณำ กำรเคลื่อนย้ำยสัตว์และซำกสัตว์ ดังรปู 
 

 
หน้าจอเงื่อนไขชนิดโรคที่ต้องตรวจในสัตว ์
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

เอกสาร / เง่ือนไขในการเคลื่อนย้ายสัตว์ 

• ถ้ำเป็นกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ และมกีำรประกำศก ำหนดเขต เช่น เขตควบคุมโรคระบำด, เขตปลอดโรค
ระบำด, เขตกันชนโรคระบำด, เขตโรคระบำด, เขตโรคระบำดชั่วครำว, เขตเฝำ้ระวังโรคระบำด และตอ้งมี
เอกสำรประกอบแบบฟอรม์ใบค ำขออนุญำตน ำหรือยำ้ยสตัว์หรือซำกสัตว์ภำยในรำชอำณำจักร จะแสดง
ในส่วนเอกสำร / เง่ือนไขในกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ด้วย ดังรูป 
 

 
หน้าจอเอกสาร / เงื่อนไขในการเคลื่อนย้ายสัตว ์

 

เอกสาร/เงื่อนไขในการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ 

• ถ้ำเป็นกำรเคลื่อนย้ำยซำกสตัว์ และมีกำรประกำศก ำหนดเขต เช่น เขตควบคุมโรคระบำด, เขตปลอดโรค
ระบำด, เขตกันชนโรคระบำด, เขตโรคระบำด, เขตโรคระบำดชั่วครำว, เขตเฝำ้ระวังโรคระบำด และตอ้งมี
เอกสำรประกอบแบบฟอรม์ใบค ำขออนุญำตน ำหรือยำ้ยสตัว์หรือซำกสัตว์ภำยในรำชอำณำจักร จะแสดง
ในส่วนเอกสำร / เง่ือนไขในกำรเคลื่อนย้ำยซำกสัตวด์้วย 

 

➢ การค้นหาข้อมูล 

สร้ำงใบค ำขอ  (เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงข้อมูลใบค ำขอได้ โดยคลิก  แสดงข้อมูลโดยอ้ำงอิง โปรแกรมจะ 
แสดงรำยกำรใบค ำขอหรือใบอนุญำต ให้เลือก ได้แก ่

- ร.1/2 ใบค ำขออนุญำตให้น ำหรือเคลื่อนย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์ภำยในรำชอำณำจักร 

- ร.7 ใบอนุญำตน ำสัตว์หรือซำกสัตว์เข้ำในรำชอำณำจักร 

- ร.8 ใบอนุญำตน ำสัตว์หรือซำกสัตว์ผ่ำนรำชอำณำจักร 

- ร.9 ใบอนุญำตน ำสัตว์หรือซำกสัตว์ออกจำกรำชอำณำจักร 

เมื่อเลือกแล้วให้ระบเุลขท่ีใบค ำขอ หรือ เลขท่ีใบอนุญำต และกดปุม่ค้นหำ โปรแกรมจะน ำข้อมูลของใบค ำขอ 
หรือใบอนุญำตนั้นมำแสดงให้บนหน้ำจอ 

1. คลิก  แสดงข้อมลูโดยอ้ำงอิง โดยคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง 

2. ป้อนเลขท่ี โดยคลิกปุ่ม  เพื่อท ำกำรค้นหำข้อมลู 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มใบค าขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร 
1. จำกหน้ำจอบันทึกข้อมูลรำยละเอยีดแบบฟอร์มใบค ำขออนุญำตน ำหรือย้ำยสัตว์หรือซำกสตัว์ภำยใน

รำชอำณำจักร  สำมำรถท ำกำรแกไ้ขข้อมูลหลักที่ต้องกำร  
1.1 ยื่นเรื่อง ณ. เช่น วัตถุประสงค์ของกำรเคลื่อนย้ำย , ระบ ุ, ประเภท เป็นต้น  
1.2 ข้อมูลต้นทำง เช่น ประเภทต้นทำง , อ้ำงอิงเลขท่ี , ช่ือสถำนท่ี เป็นต้น 
1.3 ข้อมูลปลำยทำง เช่น ประเภทปลำยทำง , อ้ำงอิงเลขท่ี , ช่ือสถำนท่ี เป็นต้น 
1.4 ผู้ขับข่ี/เส้นทำงเคลื่อนย้ำย เช่น โดยทำง , พำหนะชื่อ/ช่ือยี่ห้อ , เลขทะเบียน เป็นต้น  
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแก้ไขข้อมูล 
ก าหนดด่าน 

1. คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำร คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข สำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลู 
เช่น ด่ำนที่ผู้ขออนุญำตเข้ำตรวจ 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแก้ไขข้อมูล 
ข้อมูลชนิดสัตว์ ทีเ่คลื่อนย้าย  (สำมำรถแก้ไขข้อมลูชนิดสัตว์ที่เคลื่อนย้ำยได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีควำม
ประสงค์จะขออนุญำตน ำ” = “สตัว์”)   

1. คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำร คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข สำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลู   
เช่น เพศ , จ ำนวน  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแก้ไขข้อมูล 
ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สำมำรถแก้ไขข้อมูลหมำยเลขประจ ำตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวำม
ประสงค์จะขออนุญำตน ำ” = “สตัว์”) 

1. คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำร คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข สำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลู 
เช่น หมำยเลขประจ ำตัวสตัว์  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแก้ไขข้อมูล 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่เคลื่อนย้าย  (สำมำรถแก้ไขข้อมลูชนิดซำกสตัว์ที่เคลื่อนย้ำยได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมี
ควำมประสงค์จะขออนุญำตน ำ” = “ซำกสัตว์”) 

1. คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำร คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข สำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลู 
จ ำนวน

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ”

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแก้ไขข้อมูล

การยกเลิกใบค าขอ

คลิกปุ่ม   เพื่อต้องกำรยกเลิกใบค ำขอ
หมายเหตุ ตรวจสอบแล้วพบว่ำขอ้มูลในส่วน เช่น ยื่นเรื่อง ณ , ข้อมูลต้นทำง , ข้อมูลปลำยทำง ไม่ถูกต้อง
และในส่วนของกำรก ำหนดด่ำน , ชนิดสัตว์ที่เคลื่อนย้ำย ยังไม่ได้บันทึก

➢ การลบข้อมลู  มีรำยละเอียดดังตอ่ไปนี้

ก าหนดด่าน 

1. คลิกท่ีช่องว่ำง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้ำข้อมูลที่ต้องกำรลบ จำกตำรำงผลกำรค้นหำ (สำมำรถเลอืก
ได้หลำยรำยกำร)

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตำรำง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมยืนยันกำรลบข้อมลู
ดังรูป

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันกำรลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดงัรูป 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมลบข้อมูล 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

หมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สำมำรถลบข้อมลูหมำยเลขประจ ำตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีควำมประสงค์จะ
ขออนุญำตน ำ” = “สัตว์”) 

1. คลิกท่ีช่องว่ำง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้ำข้อมูลที่ต้องกำรลบ จำกตำรำงผลกำรค้นหำ (สำมำรถเลอืก
ได้หลำยรำยกำร) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตำรำง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมยืนยันกำรลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันกำรลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดงัรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมลบข้อมูล 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การคัดลอกข้อมลู 

1. คลิกปุ่ม   เพื่อท ำกำรคัดลอกข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 
 

 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรคดัลอกขอ้มูล 

3. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

➢ การพิมพ์รายงาน

• ผู้ขออนุญำตสำมำรถพิมพ์ใบค ำขออนุญำตฯได้ คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพร์ำยงำน 
โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป

70



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
 

71



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม  เพื่อย้อนกลับเข้ำสูเ่มนู    
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขอ                                                    (Emm11q010) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อปรับปรุงสถานะการด าเนินการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในราชอาณาจักร ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

หน่วยงานพื้นที่ต้นทาง ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติใบค าขอจากผู้ประกอบ สามารถบันทึกสถานะการ
ด าเนินงานของใบค าขออนุญาตได้ที่โปรแกรมนี้ 

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก สอบถาม >> คลิก สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขอ โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
− ข้อมูลที่แสดงในโปรแกรมนี้ได้มาจากการที่ผู้ประกอบการท าการบันทึกข้อมูลใบค าขออนุญาต ให้น าหรือ

เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.1/2) ก่อน ข้อมูลถึงจะปรากฏที่โปรแกรมนี้ 

 
หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขอ 
1. จากหน้าจอเริม่ต้นค้นหาข้อมูลท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที ่

จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

1.1. ป้อนหน่วยงานที่อนุมัติค าขอ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ

ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่ 
1.2. ป้อนเลขท่ีค าขอ 

1.3. ป้อนชนิดใบค าขอ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถานะจาก List รายการที่แสดง 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกสถานะจาก List รายการที่แสดง 

1.5. ป้อนวันท่ียื่นค าขอ , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.6. ป้อนเรียงล าดับตาม หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก

เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 

1.7. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

1.8. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

หน้าจอแสดงผลข้อมูล

➢ การเพ่ิมข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขอ
1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลูสอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขอ คลกิเลือกรายการที่

ต้องการจากตารางใบค าขออนุญาตเคลื่อนยา้ยสตัว์/ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ดังนี้
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอแสดงผลการค้นหา 

2. จากหน้าจอสอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขอท าการป้อนรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้
2.1. โปรแกรมจะแสดง เลขท่ีค าขอ , ประเภทค าขอ , ชนิดค าขอ , วันท่ียื่นค าขอ , วันท่ีต้องการเคลื่อนย้าย 

และช่ือผู้ยื่นค าขอ โดยอัตโนมัต ิ

การเพ่ิมข้อมูลสถานะการด าเนินการ 

 
หน้าจอแสดงสถานะการด าเนินการ 

2.2. จากหน้าจอแสดงสถานะการด าเนนิการ คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูลสถานะการด าเนินการ 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลสถานะการด าเนินการ 

2.2.1. จากหน้าจอเพิ่มข้อมลูสถานะการด าเนินการ ท าการป้อนรายละเอียดสถานะการด าเนินการต่าง ๆ 
ดังนี ้
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

2.2.2. ป้อนสถานะการด าเนินการ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี

ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

2.2.3. ป้อนวันที่ปรับปรุง หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

2.2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกผลการด าเนินการ ผ่าน หรือ ไมผ่่าน 
2.2.5. ป้อนหมายเหต ุ

2.2.6. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.2.7. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

หน้าจอแสดงผลการบันทึกสถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดส่วนของการช าระเงนิ 
1. จากหน้าจอแสดงผลการบันทึกสถานะการด าเนินการ เป็น แจ้งช าระเงิน โปรแกรมจะแสดงรายละเอยีดส่วน

ของการแจ้งช าระเงิน ดังรูป

หน้าจอแสดงรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2. จากหน้าจอแสดงรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน ท าการระบุเง่ือนไขรายละเอยีดส่วนของการช าระเงินที่
ต้องการ  (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

2.1 คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกสถานะการช าระเงินจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ 
ให้คลิกปุ่ม  

2.2 ป้อนเอกสารการช าระเงิน เล่มที่ , เลขท่ี , จ านวนเงิน 

2.3 ป้อนวันที่ช าระเงิน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

2.4 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.5 คลิกปุ่ม เพื่อแจ้งช าระเงินผ่านระบบ E-Payment 

2.6 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดงัรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิก

ปุ่ม บันทึก จะปรากฏปุม่  ) 

 
หน้าจอบันทึกรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.7 คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช าระ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

อนุมัติใบค าขอ 

1. จากหน้าจอแสดงผลการค้นหา คลกิปุ่ม  เพื่อเพ่ิมเอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงอนุมัติใบค าขอ 

ผู้ใช้สามารถศึกษาข้ันตอนการท างานได้จากโปรแกรมEmm11i020:บันทึกใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสตัว์ 
หรือซากสตัว์ภายในราชอาณาจักร 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การพิมพิ์ค าขอ 

1. จากหน้าจอแสดงผลการค้นหา คลกิปุ่ม  เพื่อพิมพ์ค าขอ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังรูป 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

➢ การแก้ไขข้อมลู มีรายละเอียดดังนี้

สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขอ
1. จากหน้าจอสอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขอ คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขจากตารางใบค าขออนุญาต

เคลื่อนย้ายสัตว/์ซากสัตว์

2. จากหน้าจอแก้ไขตารางสถานะการด าเนินการ ท าการแกไ้ขข้อมูลทีต่้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการ
ที่ต้องการแก้ไข เช่น สถานะการด าเนินการ , วันท่ีปรับปรุง , ผลการด าเนินการ , หมายเหตุ เป็นต้น 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ”  

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
 

➢ การลบข้อมลู มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขอ การลบข้อมลูจากหน้าจอค้นหา   
1. คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสญัลักษณ์  หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา 

(สามารถเลือกได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

 
 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป   

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

การแนบเอกสาร 

1. จากหน้าจอแสดงผลการค้นหา คลกิปุ่ม   เพื่อเพ่ิมเอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเอกสารแนบ 

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

83



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอเพิ่มเอกสารแนบ 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกไฟลเ์อกสารแนบ ดังรูป 

 
3.1 ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ 

3.2 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกไฟล์เอกสาร 

3.3 คลิกปุ่ม  เพื่อแนบไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจออัพโหลดไฟล์เอกสาร 

3.4 ป้อนรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

3.5 ป้อนหมายเหต ุ

3.6 คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟลเ์อกสาร 

3.7 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกทั้งหมด 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

4. คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

หน้าจอบันทึกเอกสารแนบ 

5. กรณีต้องการแก้ไขข้อมลู คลิกปุ่ม  บรรทดัหลังรายการทีต่้องการแก้ไข 

6. กรณีต้องการลบไฟล์ หรือ ดาวน์โหลด ให้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่ต้องการ
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

7. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 

8. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการลบไฟล์เอกสาร 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความl 

➢ การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู 
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บันทึกใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร  (Emm11i020) 

วัตถุประสงค ์
เป็นโปรแกรมส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีต้นทำง หลังจำกขั้นตอนกำรพิจำรณำใบค ำขออนุญำตเคลื่อนย้ำยสัตว์หรือซำก

สัตว์ภำยในประเทศ เพ่ือบันทึกอนุญำตให้เคลื่อนย้ำย ก ำหนดด่ำนท่ีต้องเข้ำตรวจ และบันทึกกำรตรวจปล่อยจ ำนวนสัตว์
หรือซำกสตัว์ต้นทำง ในหน้ำโปรแกรมนี ้

การใช้โปรแกรม    
ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์และซำกสัตว์ผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ำยสัตว์หรือ

ซำกสัตวภ์ำยในรำชอำณำจักร >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกใบอนุญำตให้น ำหรือเคลื่อนย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์ภำยใน
รำชอำณำจักร โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
ข้อมูลที่แสดงในโปรแกรมนี้ ได้มำจำกกำรที่ผู้ประกอบกำรได้ท ำกำรบันทึกข้อมูลใบค ำขออนุญำตให้น ำหรือ

เคลื่อนย้ำยสัตวห์รือซำกสัตว์ภำยในรำชอำณำจักร (ร.1/2) และไดม้กีำรพิจำรณำอนุมัติใบค ำขอแล้วเท่ำน้ัน ก่อน ข้อมูล
ถึงจะปรำกฏที่โปรแกรมนี ้

หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้ำสู่หน้ำจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอค้นหำ  เพื่อให้ผู้ใช้ท ำกำรเพิ่มหรือค้นหำข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีกำรท ำงำนของแต่ละส่วนมีดังนี ้
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วิธีการใช้งานโปรแกรม
➢ การค้นหาข้อมูล

1. ท ำกำรระบเุงื่อนไขที่ต้องกำร (เครือ่งหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดงันี้

1.1. ป้อนยื่นเรื่อง ณ. หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตี้องกำรยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.2. ป้อนวันที่ออกใบอนุญำต , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทิน 

1.3. คลิก  เพื่อเลือกประเภทใบอนุญำต ทั้งหมด , ร.3 , ร.4 หรือ ร.5 
1.4. ป้อนเลขท่ีใบอนุญำต , เลขท่ีใบค ำขอ 

1.5. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกสถำนะจำก List รำยกำรที่แสดง 

1.6. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบกำร ทั้งหมด , ทั่วไป หรือ EPP 

1.7. ป้อนผู้ประกอบกำร หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตี้องกำรยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท ำกำรค้นหำข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

หน้าจอแสดงผลข้อมูล

หลังจำกท่ีผู้ใช้ท ำกำรค้นหำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท ำกำรเลือกว่ำตอ้งกำรจะเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบข้อมลู ซึ่ง
ขั้นตอนกำรท ำงำนแต่ละส่วนมีดังนี้  
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➢ การเพ่ิมข้อมูล

1. จำกหน้ำจอแสดงผลข้อมลู คลิกปุม่  เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

หน้าจอเพิ่มข้อมูล 
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2. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ (เครื่องหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้

ผู้ขออนุญาต

2.1. ป้อนเลขท่ีค ำขอ ร.1/2 หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำกตำรำง กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ 
ให้คลิกปุ่ม 

หน้าจอแสดงผลการค้นหาผู้ขออนุญาต 
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ผู้ขับขี่/เส้นทางเคลื่องย้าย 

2.2. ป้อนโดยทำง หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  

2.3. โปรแกรมจะแสดงต้องกำรเคลื่อนย้ำยวันท่ี , เวลำ โดยอัตโนมัติ 
2.4. ป้อนยำนพำหนะชื่อ/ยี่ห้อ 

2.5. ป้อนเลขทะเบียน  เพื่อเลือกจังหวดัจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตีอ้งกำรยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้
คลิกปุ่ม  

2.6. ป้อนเที่ยวบิน/เรือ 
2.7. ป้อนเลขทะเบียนส่วนพ่วง 

2.8. ป้อนเลขทะเบียน  เพื่อเลือกจังหวดัจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตีอ้งกำรยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้
คลิกปุ่ม 
− ข้อมูลผู้ขับขี่

2.9. ป้อนเลขประจ ำตัวประชำชน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อดึงข้อมูลจำกบัตรประชำชนผ่ำน 
Card Reader กรณตี้องกำรยกเลกิเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 

2.10. ป้อนช่ือ-นำมสกุล หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตี้องกำรยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

ข้อมูลต้นทาง 
2.11. โปรแกรมจะแสดงแหล่งต้นทำง , อ้ำงอิงเลขท่ี , ช่ือสถำนท่ี , เลขท่ี , หมู่ที่ , ตรอก , ซอย , ถนน , ต ำบล/

อ ำเภอ/จังหวัด , รหัสไปรษณีย์ โดยอัตโนมตัิ 
2.12. ป้อนโทรศัพท์ , มือถือ , โทรสำร 

− ข้อมูลผู้ครอบครองต้นทาง

2.13. ป้อนเลขประจ ำตัวประชำชน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อดึงข้อมูลจำกบัตรประชำชนผ่ำน 
Card Reader กรณตี้องกำรยกเลกิเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 

2.14. ป้อนช่ือ-นำมสกุล หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตี้องกำรยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

ข้อมูลปลายทาง 
2.15. โปรแกรมจะแสดงแหล่งปลำยทำง , อ้ำงอิงเลขท่ี , ช่ือสถำนท่ี , เลขท่ี , หมู่ที่ , ตรอก , ซอย , ถนน , 

ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด , รหสัไปรษณีย์ โดยอัตโนมัติ 
2.16. ป้อนโทรศัพท์ , มือถือ , โทรสำร 
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− ข้อมูลผู้ครอบครองต้นทาง

2.17. ป้อนเลขประจ ำตัวประชำชน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อดึงข้อมูลจำกบัตรประชำชนผ่ำน 
Card Reader กรณตี้องกำรยกเลกิเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 

2.18. ป้อนช่ือ-นำมสกุล หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตี้องกำรยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันกำรบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
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หน้าจอแสดงผลการบันทึกข้อมูล ส่วนที่ 1 
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หน้าจอแสดงผลการบันทึกข้อมูล ส่วนที่ 2 

3. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ (เครื่องหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้

ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต

3.1. โปรแกรมจะแสดงประเภทใบอนุญำต , เลขท่ี , วันท่ีอนุญำตให้เคลือ่นย้ำย , เวลำ โดยอัตโนมัติ 
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3.2. ป้อนสถำนะใบอนุญำต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำร
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

3.3. ป้อนใบอนุญำตหมดอำยุวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทิน 

3.4. ป้อนเวลำ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกเวลำจำกตำรำง 

3.5. ป้อนหน่วยงำนตรวจรับปลำยทำง หรือ คลิกปุ่ม  เลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณี
ต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.6. ป้อนสัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบำดดังนี้ , Seal No. (กรณเีคลื่อนย้ำยซำกสตัว์) 

3.7. ป้อนใช้เส้นทำงหมำยเลข หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำกตำรำง กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  

3.8. ป้อนท ำเครื่องหมำยบนตัวสัตวด์้วยวิธี่ , ต ำแหน่งงที่ท ำเครื่องหมำย , สัตว์/ซำกสัตวไ์ด้ท ำลำยเช้ือโรคโดย 
− ผู้ลงนาม

3.9. ป้อนรหัสประจ ำตัวประชำชนผูล้งนำม หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมลูจำก List รำยกำรที่แสดง 
กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

3.10. ป้อนต ำแหน่งผู้ลงนำม 
บันทึกข้อมูลผู้ขออนุญำต , วัตถุประสงค์ , ผู้ขับข่ี/เส้นทำงเคลื่อนยำ้ย , ข้อมูลต้นทำง , ข้อมูลปลำยทำง ผู้ใช้

สำมำรถศึกษำข้ันตอนกำรท ำงำนได้จำกกำรบันทึกข้อมลูผู้อนุญำต ซึง่มีวิธีกำรท ำงำนเหมือนกัน 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันกำรบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป

94

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 
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คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก 

ตรวจปล่อยชนิดสัตว์ที่เคลื่อนย้าย 

หน้าจอตรวจปล่อยชนิดสัตว์ที่เคลื่อนย้าย 

4. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ (เครื่องหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้

4.1. จำกหน้ำจอตรวจปล่อยชนิดสัตว์ทีเ่คลื่อนย้ำย คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมลู โปรแกรมจะแสดง
หน้ำจอดังรูป 

หน้าจอบันทึก/แก้ไขซากสัตว์ทีเ่คลื่อนย้าย 

4.2. ป้อนชนิดสัตว์ , เพศ หรือคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตี้องกำรยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

4.3. ป้อนจ ำนวนท่ีขออนุญำต , จ ำนวนที่ตรวจปล่อย 

4.4. ป้อนหน่วยนับ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไข
ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

4.5. ป้อนเครื่องหมำย 
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4.6. ป้อนวันที่ตรวจปล่อย หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทนิ 

4.7. ป้อนเวลำ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกเวลำจำกตำรำง 

4.8. คลิก  เพื่อเลือกจ ำนวนสัตว์ที่เคลื่อนย้ำย ครบ หรือ ไม่ครบ 
− ป้อนไม่ครบ

4.9. คลิก  เพื่อเลือกยำนพำหนะ ถูกตอ้ง หรือ ไม่ถูกต้อง 

− ป้อนไม่ถูกต้อง หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำรยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 

4.10. คลิก  เพื่อเลือกผลกำรตรวจสุขภำพสัตว์ ไม่พบวิกำรของโรค หรือ พบวิกำรของโรค 

− ป้อนพบวิกำรของโรค หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำร
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่ 

− ป้อนจ ำนวน (ตัว)
4.11. ป้อนเลขท่ีตัวอย่ำง 

4.12. ป้อนวันที่รับตัวอย่ำง หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทนิ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อลบกำรบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันกำรบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 
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คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรบันทึก 

 หมายเลขประจ าตัวสัตว์ 

หน้าจอหมายเลขประจ าตวัสัตว ์

5. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ ดังนี้

5.1. จำกหน้ำจอบันทึกหมำยเลขประจ ำตัวสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดง
หน้ำจอดังรูป 

หน้าจอบันทึกหมายเลขประจ าตัวสัตว ์
5.2. ป้อนหมำยเลขประจ ำตัวสัตว ์

5.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

5.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรปู 
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คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก 

ก าหนดด่าน 

หน้าจอก าหนดค่า 
6. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ (เครื่องหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้

6.1. จำกหน้ำจอก ำหนดคำ่ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป

หน้าจอบันทึก/แก้ไขด่าน 

6.2. ป้อนด่ำนกักกันสัตว์ , จุดตรวจ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณี

ต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

6.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

6.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก 
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6.5. จำกหน้ำจอก ำหนดคำ่ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลแผนทีด่่ำน/จดุตรวจ โปรแกรมจะ
แสดงหน้ำจอดังรปู 

หน้าจอแสดงข้อมูลบันทึก/แก้ไขด่านบนแผนที่ 

− คลิก  เพื่อเลือกด่ำนบนแผนท่ี โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก 
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− โปรแกรมจะแสดงข้อมูลบันทึกแผนท่ีด่ำน/จุดตรวจ ตำมด่ำนท่ีเลือก ดังรูป

คลิกปุ่ม  เพื่อกลับเข้ำสู่เมน ู

บันทึกข้อมูลเง่ือนไขการตรวจโรคกรณีมาจากฟาร์มปลอดโรค 

หน้าบันทึกข้อมูลเงื่อนไขการตรวจโรคกรณีมาจากฟาร์มปลอดโรค 

บันทึกข้อมูลการตรวจเอกสาร / เงื่อนไขในการเคลื่อนย้าย สัตว์หรือซากสัตว์ 

หน้าจอบันทึกข้อมูลการตรวจเอกสาร / เงื่อนไขในการเคลื่อนย้าย สัตว์หรือซากสัตว์ 
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➢ การแก้ไขข้อมลู มีรำยละเอียดดังนี้

บันทึกใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร
1. จำกหน้ำจอแสดงผลข้อมลู สำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมูลหลักท่ีต้องกำร ดังนี้

ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต

− ท ำกำรแก้ไขข้อมลูที่ต้องกำร เช่น สถำนะใบอนุญำต , ใบอนุญำตหมดอำยุวันท่ี , เวลำ , หน่วยงำนตรวจ

รับปลำยทำง , สตัว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบำดนี้ , Seal No. (กรณีเคลื่อนย้ำยซำกสัตว์) , ใช้เส้นทำง

หมำยเลข , ท ำเครื่องหมำยบนตัวสัตว์ด้วยวิธี , ต ำแหน่งที่ท ำเครื่องหมำย , สตัว์/ซำกสัตวไ์ด้ท ำลำยเช้ือโรค

โดย , รหสัประจ ำตัวประชำชนผูล้งนำม , ต ำแหน่งผู้ลงนำม เป็นต้น

ผู้ขับขี่/เส้นทางเคลื่อนย้าย 

− ท ำกำรแก้ไขข้อมลูที่ต้องกำร เช่น โดยทำง , ยำนพำหนะชื่อ/ยีห่้อ , เลขทะเบียน-จังหวัด , เที่ยวบิน/เรอื ,

เลขทะเบยีนส่วนพ่วง , เลขประจ ำตัวประชำชน , ช่ือ-นำมสกุล เป็นต้น

ข้อมูลต้นทาง 

− ท ำกำรแก้ไขข้อมลูที่ต้องกำร เช่น โทรศัพท์ , มือถือ , โทรสำร , เลขประจ ำตัวประชำชน , ช่ือ-นำมสกลุ

เป็นต้น

ข้อมูลปลายทาง 

− ท ำกำรแก้ไขข้อมลูที่ต้องกำร เช่น โทรศัพท์ , มือถือ , โทรสำร , เลขประจ ำตัวประชำชน , ช่ือ-นำมสกลุ

เป็นต้น

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดงัรูป 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันกำรบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม“บันทึกข้อมูล

ส ำเรจ็”คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแกไ้ขข้อมูล 
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ตรวจปล่อยชนิดสัตว์ที่เคลื่อนย้าย 
1. คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำรสำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลู เช่น ชนิดสตัว์ , เพศ , จ ำนวนที่ขออนุญำต , จ ำนวนที่

ตรวจปล่อย , หน่วยนับ , เครื่องหมำย , วันท่ีตรวจปล่อย , เวลำ , จ ำนวนสัตว์ที่เคลื่อนย้ำย , ยำนพำหนะ , ผล
กำรตรวจสุขภำพสัตว์ , เลขท่ีตัวอย่ำง , วันท่ีรับตัวอย่ำง เป็นต้น

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแก้ไขข้อมูล 

หมายเลขประจ าสัตว์ 

1. คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำร คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข สำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลู 
เช่น หมำยเลขประจ ำสตัว์

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแก้ไขข้อมูล 

ก าหนดด่าน 
1. คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำรสำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลู เช่น ด่ำนกักกันสัตว์ , จุดตรวจ เป็นต้น

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแก้ไขข้อมูล 

− แผนที่ด่าน/จุดตรวจ
3. คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำรสำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลู คลิก  เพื่อเลือกแก้ไขด่ำนจำกแผนที่ด่ำน/จดุตรวจ

4. โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “บันทึกข้อมูลส ำเร็จ” คลิกปุม่  เพื่อกลับสู่หน้ำจอก่อนหน้ำ ข้อมลูที่เลือก
จะแสดงบนตำรำงก ำหนดด่ำน

บันทึกข้อมูลเง่ือนไขในการตรวจโรคกรณีมาจากฟารม์ปลอดโรค

1. คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำร คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข สำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลู 
เช่น กำรตรวจโรค

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแก้ไขข้อมูล 
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จำกหน้ำจอแสดงผลกำรบันทึกข้อมูล คลิกปุม่  เพื่อดูข้อมูลก่อนพิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอ
ดังรูป 

103

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 

จำกหน้ำจอแสดงผลกำรบันทึกข้อมูล คลิกปุม่  เพื่อขออนุญำตพิมพ์ โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม
หน้ำจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรอนุญำต 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันกำรอนุญำต  
หมำยเหตุ กรณีมีกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์หรือซำกสัตว์ เข้ำในหรือผ่ำนเขตควบคุมโรคระบำดชนิดปำกและเท้ำเปื่อยในโค 

 กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่ำ และกวำง ในท้องที่ภำคใต้ของประเทศไทย ผู้ท ำกำรเคลื่อนย้ำยจะต้องได้รับกำร 
อนุญำตจำก กองสำรวตัรและกักกนั ก่อน หรือ ในท้องที่ภำคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ท ำกำรเคลื่อนย้ำย 
จะต้องไดร้ับกำรอนุญำตจำก ส ำนกังำนปศุสัตว์เขต 2 ก่อน กรณีทีย่งัไม่ไดร้ับกำรอนุญำต โปรแกรมจะแสดง 
หน้ำจอดังรูป 

หมำยเหตุ กรณีทีย่ืนยันกำรอนุญำตส ำเร็จ โปรแกรมจะปิดข้อมลูในส่วนต่ำงๆและไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้อีก 
➢ พิมพ์ใบอนุญาต

1. คลิกปุ่ม  เพื่อขออนุญำตพิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 

➢ การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้ำสู่เมน ู 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

บันทึกอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไปยงัเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด  (Emm11i030) 

หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 

วัตถุประสงค ์
เป็นโปรแกรมส ำหรับหน่วยงำนปลำยทำงที่มีกำรประกำศเป็นเขตพื้นที่โรคระบำดชั่วครำว หรือเขตโรคระบำด 

หรือเขตเฝ้ำระวังโรคระบำด ท ำกำรบันทึกผลกำรพิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำต ให้กำรเคลื่อนย้ำยฯเข้ำมำในเขตพื้นท่ี
ขอตน โดยมีหน้ำจอกำรท ำงำนดังน้ี 

การใช้โปรแกรม    
ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์และซำกสัตว์ผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ำยสัตว์หรือ

ซำกสัตวภ์ำยในรำชอำณำจักร >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกอนุญำตให้เคลื่อนย้ำยไปยังเขตโรคระบำดชั่วครำว เขต
โรคระบำด หรือเขตเฝ้ำระวังโรคระบำด โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดงัรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
ข้อมูลที่แสดงในโปรแกรมนีไ้ดม้ำจำกกำรที่ผู้ประกอบกำรท ำกำรบันทึกข้อมูลใบค ำขออนุญำตใหน้ ำหรอื

เคลื่อนย้ำยสัตวห์รือซำกสัตว์ภำยในรำชอำณำจักร (ร.1/2) ก่อน ข้อมูลถึงจะปรำกฏที่โปรแกรมนี ้

หน้าจอเริ่มต้น

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้ำสู่หน้ำจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอค้นหำ  เพื่อให้ผู้ใช้ท ำกำรเพิ่มหรือค้นหำข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีกำรท ำงำนของแต่ละส่วนมีดังนี ้
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

วิธีการใช้งานโปรแกรม
➢ การค้นหาข้อมูล

1. ท ำกำรระบเุงื่อนไขที่ต้องกำร (เครือ่งหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดงันี้

1.1. ป้อนหน่วยงำนผู้อนุญำต หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำร
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่ 

1.2. ป้อนเลขท่ีใบค ำขอ 

1.3. ป้อนวันท่ียื่นค ำขอ , ถึงวันท่ี , วันที่ต้องกำรเคลื่อนยำ้ย , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำก
ตำรำงปฏิทิน 

1.4. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบกำร ทั้งหมด , ผู้ประกอบกำรทั่วไป หรือ ผู้ประกอบกำร EPP 

1.5. ป้อนผู้ขออนุญำต  หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตี้องกำรยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท ำกำรค้นหำข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

หน้าจอแสดงผลข้อมูล

หลังจำกท่ีผู้ใช้ท ำกำรค้นหำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท ำกำรเลือกว่ำตอ้งกำรจะเพิ่ม ซึ่งขั้นตอนกำรท ำงำนแต่ละ
ส่วนมีดังน้ี  
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

➢ การเพ่ิมข้อมูล

1. จำกหน้ำจอแสดงผลข้อมลู คลิกเลอืกรำยกำรที่ต้องกำรเพิ่มข้อมลู โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป

หน้าจอเพิ่มข้อมูล

1.1 คลิกปุ่ม  เพื่อดูรำยละเอียดใบค ำขอ โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังนี ้
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 
 

 

 
หน้าจอแสดงรายละเอียดใบค าขอ ส่วนที่ 1 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

หน้าจอแสดงรายละเอียดใบค าขอ ส่วนที่ 2 

2. จำกหน้ำจอเพิ่มข้อมลูท ำกำรป้อนรำยละเอียดต่ำง ๆ (เครื่องหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้อง
ป้อนข้อมูล) ดังนี้

2.1. คลิก  เพื่อเลือกพิจำรณำ อนุญำต หรือ ไม่อนุญำต

116



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 
 

 

2.2. ป้อนสำเหตุ , ผู้พิจำรณำ , ต ำแหนง่ 

2.3. ป้อนวันทีพ่ิจำรณำ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทิน 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อลบกำรบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 
 

 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก  
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้ำสู่เมน ู   
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

บันทึกอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรคระบาด                                                        (Emm11i060) 

วัตถุประสงค ์
เป็นหน้าจอโปรแกรมการท างานส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอด

โรคระบาด เช่น กรณีส านักงานปศุสัตว์เขต 2 ต้องท าการพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน หรือผ่าน
เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย และกรณีส านักงานกองสารวัตรและ
กักกัน ต้องท าการพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและ
เท้าเปื่อยในภาคใตข้องประเทศไทย เป็นต้น โดยหน้าจอการท างานมีดังนี้ 

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรคระบาด โปรแกรม
จะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อก าหนด 
ข้อมูลที่แสดงในโปรแกรมนีไ้ดม้าจากการที่ผู้ประกอบการท าการบันทึกข้อมูลใบค าขออนุญาตใหน้ าหรอื

เคลื่อนย้ายสัตวห์รือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.1/2) ก่อน ข้อมูลถึงจะปรากฏที่โปรแกรมนี ้

 
หน้าจอเริ่มต้น 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล มรีายละเอียดดังต่อไปนี ้

บันทึกอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรคระบาด 
1. จากหน้าจอเริม่ต้น ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังนี ้
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

1.1. ป้อนหน่วยงานผู้อนุมัติ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ

ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่ 
1.2. ป้อนเลขท่ี กษ. 

1.3. ป้อนลงวันท่ี , ช่วงวันท่ีอนุญาต , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวนัท่ีจากตารางปฏิทิน 

1.4. ป้อนผู้ประกอบการ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก

เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 

1.5. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

1.6. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

หน้าจอแสดงผลข้อมูล

➢ การเพ่ิมข้อมูล มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกปุม่  เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลส่วนของหน่วยงานผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อมูลส่วนของหน่วยงานผู้พิจารณาอนุญาต 
2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

2.1. ป้อนผู้ประกอบการ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก

เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

2.2. คลิก  เพื่อเลือกชนิด สตัว์ หรือ ซากสัตว ์

2.3. ป้อนเลขท่ีใบค าขอ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณตีอ้งการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้
คลิกปุ่ม  

2.4. ป้อนอนุญาตให้เคลื่อนย้ายวันท่ี , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวนัท่ีจากตารางปฏิทิน 
2.5. หมายเหตุ , อ้างอิง บันทึกข้อความที ่

2.6. ป้อนลงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
2.7. ป้อนผู้อนุมัติ , ต าแหน่ง , หน่วยงาน 

2.8. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.9. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

2.10.  คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการอนุมตั ิ

2.11.  คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการอนุมัติ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลส่วนของหน่วยงานผู้พิจารณาอนุญาต 

2.12. ป้อนเลขท่ี กษ. 
2.13. โปรแกรมจะแสดงปีพ.ศ. , ลงวันท่ี , วันท่ีอนุมัติ โดยอัตโนมัติ 

2.14. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.15. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงผลการบันทึกอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรคระบาด 

ข้อมูลสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะท าการเคลื่อนย้าย 

3. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะท าการเคลื่อนย้าย เช่น ประเภทสัตว์ , ชนิดสตัว์/ซากสตัว์ , 
ปริมาณที่ขอ , หน่วย  โดยอัตโนมตัิ 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู   
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

บันทึกการผ่านด่าน                                          (Emm11i040) 

วัตถุประสงค ์
- เป็นหน้าจอโปรแกรมส าหรับเจ้าหน้าที่ด่าน ใช้ในการบันทึกผลการตรวจผ่านด่าน ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล

ใบอนุญาตได้จาก เลขที่ใบอนุญาต, หรือเลขที่บัตรสมาร์ทการ์ด หรือหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อดูรายละเอียด

ต่างๆของใบอนุญาต โดยข้อมูลส าคัญในการตรวจสอบคือ ข้อมูลจุดตรวจ , จ านวนสัตว์หรือจ านวนซากสัตว์ 

พร้อมบันทึกผลการตรวจผ่านด่าน 

- หน้าจอโปรแกรมนี้ยังรองรับการบันทึกค่าปรับ กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้เข้าตรวจผ่านด่าน ในด่านก่อนหน้า 

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกการผ่านด่าน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
ขั้นตอนการตรวจผ่านด่านนี้ข้อมูลใบอนุญาตทั้งหมดที่แสดง เป็นข้อมูลที่ต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาต

เคลื่อนย้ายสัตวห์รือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร และต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตจนได้เลขท่ีใบอนุญาตผ่าน
ระบบ เท่านั้น 

 
หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการเพิ่มหรือค้นหาข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีการท างานของแต่ละส่วนมีดังนี ้
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

วิธีการใช้งานโปรแกรม
➢ การค้นหาข้อมูล

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี
1.1. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต , เลขท่ีบัตรสมาร์ทการ์ด

1.2. ป้อนวันท่ีอนุญาตให้เคลื่อนยา้ย , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวนัท่ีจากตารางปฏิทิน 

1.3. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบการ ทั้งหมด , ผู้ประกอบการทั่วไป หรือ ผู้ประกอบการ EPP 

1.4. คลิก  เพื่อเลือกแสดงใบอนุญาตผา่นด่าน 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

หลังจากท่ีผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท าการเลือกว่าตอ้งการจะเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบข้อมลู ซึ่ง
ขั้นตอนการท างานแต่ละส่วนมีดังนี้  

➢ การเพ่ิมข้อมูล

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกเลอืกรายการที่ต้องการจากตารางข้อมูลใบอนุญาตใหเ้คลื่อนยา้ยสตัวห์รือซาก
สัตว์ภายในประเทศ  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูล 

1.1. โปรแกรมจะแสดงใบอนุญาต , ผู้ขออนุญาต , วัตถุประสงค์ , ผู้ขับข่ี/เส้นทางเคลื่อนย้าย , ข้อมูลเส้นทาง 
, ข้อมูลปลายทางโดยอัตโนมัต ิ
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การผ่านด่าน  

กรณีเลือกจอดตรวจที่ด่านตามที่ก าหนด 
2. จากหน้าจอเพิ่มข้อมลู คลิกเลือกรายการที่ต้องการผ่านด่านจากตารางการตรวจผ่านด่าน โปรแกรมจะแสดง 

หน้าจอ ดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกการตรวจผ่านดา่น 

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้
− ตรวจผ่านด่าน  

 

3.1. คลิก  เพื่อเลือกไม่จอดตรวจท่ีด่านตามที่ก าหนด 
3.2. โปรแกรมจะแสดงหน่วยงานโดยอตัโนมัต ิ

3.3. ป้อนจุดตรวจ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไข

ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  
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3.4. ป้อนวันที่ตรวจผ่านด่าน หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

3.5. ป้อนเวลา หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกเวลาจากตาราง 

3.6. ป้อนเที่ยว หรือ  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 

3.7. คลิก  เพื่อเลือกจ านวนสัตว/์ซากสตัว์ ท่ีเคลื่อนย้าย ครบถ้วนถูกต้องตามจ านวนที่ขออนุญาต หรือ ไม่
ครบตามจ านวน 
− ไม่ครบตามจ านวน 

 
− ป้อนเนื่องจาก 

3.8. คลิก  เพื่อเลือกยานพาหนะถูกต้องตรงกับใบอนุญาต หรือ ไม่ถูกต้องตามใบอนุญาต 
− ป้อนไม่ถูกต้องตามใบอนุญาต 

− ป้อนเปลี่ยนเป็นชนิด หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลสถานะจาก List รายการที่แสดง 
− ป้อนเลขทะเบียน  

− ป้อนจังหวัด หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกข้อมูลสถานะจาก List รายการที่แสดง 

3.9. คลิก  เพื่อเลือกผลการตรวจสุขภาพสัตว์/ซากสัตว์ ไม่พบวิการของโรคระบาด หรือ พบวิการของโรค
ระบาด 
− พบวิการของโรค 

− ป้อนสันนิษฐานเบื้องต้นป่วยเป็นโรค หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่
แสดง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

− ป้อนจ านวน (ตัว) 

3.10. คลิก  เพื่อเลือกด าเนินการ  
− ป้อนสั่ง กัก ณ. , ระยะเวลากัก (วัน) 
− ป้อน ท าลาย ณ.   

− คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโดยวิธจีาก List รายการที่แสดง 

3.11. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูสถานะการตรวจผา่นด่าน ผา่น , ยกเลิก หรือ ระงับ 
3.12. ป้อนหมายเหต ุ

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อก าหนดค่า วันที่ตรวจผ่านด่าน , เวลา เป็นวันท่ีและเวลาปัจจุบัน 
รวมถึงก าหนดสถานะการตรวจสอบต่างๆเป็นครบถ้วน/ถูกต้อง 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก  

กรณีไม่จอดตรวจผ่านด่านก่อนหน้า 
4. จากหน้าจอเพิ่มข้อมลู คลิกเลือกรายการที่ต้องการผ่านด่านจากตารางการตรวจผ่านด่าน โปรแกรมจะแสดง 

หน้าจอ ดังรูป 

 
หน้าจอแสดงบันทึกค่าปรบักรณีไมต่รวจผ่านด่าน 

ผู้ใช้สามารถศึกษาข้ันตอนการท างานได้ที่โปรแกรม Emm11i041 : บันทึกค่าปรับกรณีไม่ตรวจผ่านด่าน 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

   คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่หน้าจอเพิ่มข้อมูล 
5. จากหน้าจอเพิ่มข้อมลู คลิกเลือกรายการที่ต้องการผ่านด่านจากตารางการตรวจผ่านด่าน โปรแกรมจะแสดง 

หน้าจอ ดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกการตรวจผ่านดา่น 

 ผู้ใช้สามารถศึกษาข้ันตอนการท างานได้จากการบันทึกการตรวจผ่านด่านดังกล่าวมาแล้วดา้นบน ซึ่งมีวธิีการ
ท างานเหมือนกัน 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

กรณีเพ่ิมด่านหรือจุดตรวจ 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกการผ่านด่าน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

หน้าจอบันทึกการตรวจผ่านดา่น 

 ผู้ใช้สามารถศึกษาข้ันตอนการท างานได้จากการบันทึกการตรวจผ่านด่านดังกล่าวมาแล้วดา้นบน ซึ่งมีวธิีการ
ท างานเหมือนกัน 

➢ การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

บันทึกค่าปรับกรณีไม่ตรวจผ่านด่าน                                        (Emm11i041) 

วัตถุประสงค ์
 เป็นโปรแกรมส ำหรับ บันทึกข้อมลูค่ำปรับกรณไีมต่รวจผ่ำนด่ำน 

การใช้โปรแกรม     
ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์และซำกสัตว์ผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ำยสัตว์หรือ

ซำกสัตวภ์ำยในรำชอำณำจักร >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกค่ำปรับกรณีไมต่รวจผ่ำนด่ำน โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอ
ดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 

—  

 
หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้ำสู่หน้ำจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอค้นหำ  เพื่อให้ผู้ใช้ท ำกำรเพิ่มหรือค้นหำข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีกำรท ำงำนของแต่ละส่วนมีดังนี ้

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การเพ่ิมข้อมูล 

1. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ (เครื่องหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้
1.1. โปรแกรมจะแสดงไม่ได้เข้ำตรวจ ณ. โดยอัตโนมตัิ 
1.2. ป้อนเล่มที่ใบเสร็จ , เลขท่ีใบเสรจ็ 

1.3. ป้อนวันท่ีช ำระ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทิน 
1.4. ป้อนจ ำนวนเงิน (บำท) , หมำยเหตุ 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ผู้เปรียบเทียบปรับ 
1.5. ป้อนช่ือเจ้ำหน้ำที่ , ต ำแหน่ง , หน่วยงำน 
1.6. โปรแกรมจะแสดงวันที่บันทึกโดยอัตโนมัติ  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูล 

 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้ำสู่เมน ู  
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

บันทึกตรวจรับปลายทางการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ร.3 ร.4 ร.5          (Emm11i050) 

วัตถุประสงค ์
เป็นหน้าจอโปรแกรมส าหรับเจ้าหน้าที่ปลายทางในกระบวนการการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน

ราชอาณาจักร เพื่อท าการบันทึกผลการตรวจรับปลายทาง หลังจากท าการบันทึกระบบจะท าการแจ้งเตือนกลับไปยัง
หน่วยงานต้นทาง กรณีที่เป็นการเคลื่อนย้ายชนิดสัตว์ที่มีชีวิตระบบจะท าการปรับปรงุข้อมูลกลับไปยังฐานข้อมูล NEW ใน
ส่วนของผู้ครอบครอง สถานะของสัตว์ด้วย 

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกตรวจรับปลายทางการเคลื่อนย้ายสัตวห์รือซากสตัว์
ภายในราชอาณาจักร ร.3 ร.4 ร.5 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
ข้อมูลใบอนุญาตทั้งหมดที่แสดงในโปรแกรมตรวจรับปลายทางนี้ เปน็ข้อมูลที่ต้องผ่านการขออนุญาต

เคลื่อนย้ายสัตวห์รือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร และต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตจนได้เลขท่ีใบอนุญาตผ่าน
ระบบ เท่านั้น และการด าเนินการเคลื่อนย้ายจะต้องมาถึงพื้นที่ปลายทางตามที่ระบไุว้ในใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 

 
หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการเพิ่มหรือค้นหาข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีการท างานของแต่ละส่วนมีดังนี ้
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ (เครือ่งหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดงันี ้

1.1. ป้อนหน่วยงานตรวจรับปลายทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี

ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  
1.2. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต , เลขท่ีบัตรสมาร์ทการ์ด 

1.3. ป้อนวันท่ีอนุญาตให้เคลื่อนยา้ย , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวนัท่ีจากตารางปฏิทิน 

1.4. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบการ ทั้งหมด , ผู้ประกอบการทั่วไป หรือ ผู้ประกอบการ EPP 

1.5. ป้อนผู้ขออนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก

เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.6. คลิก  เพื่อเลือกประเภทใบอนุญาต ทั้งหมด , ร.3 , ร.4 หรือ ร.5 

1.7. คลิก  เพื่อเลือกสถานะการตรวจรบั ทั้งหมด , ที่ตรวจรับแล้ว หรือ ที่ยังไม่ได้ตรวจรับ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

หลังจากท่ีผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท าการเลือกว่าตอ้งการจะเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบข้อมลู ซึ่ง
ขั้นตอนการท างานแต่ละส่วนมีดังนี้  
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

➢ การเพ่ิมข้อมูล

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกเลอืกรายการใบอนุญาตที่ต้องการท าการตรวจรับปลายทาง  โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอดังรูป

หน้าจอเพิ่มข้อมูล

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้

ใบอนุญาต
2.1. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ

คลิกปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดใบอนุญาต โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอแสดงรายละเอียดใบอนุญาต สว่นที่ 1 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอแสดงรายละเอียดใบอนุญาต สว่นที่ 2 

ตรวจรับปลายทาง 
2.2. คลิก  เพื่อเลือก พบ สัตว/์ซากสัตว์ ปลายทาง หรือ ไม่พบ สัตว์/ซากสัตว์ ปลายทาง 

2.3. ป้อนวันที่ตรวจรับ  หรือ คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

2.4. ป้อนเวลา หรือ คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกเวลาจากตาราง 
2.5. คลิก  เพื่อเลือก จ านวนสัตว์/ซากสัตว์ ท่ีเคลื่อนย้าย ครบถ้วนถูกต้องตามจ านวนที่ขออนุญาต หรือ ไม่

ครบตามจ านวน 

− ป้อนไม่ครบตามจ านวน เนื่องจาก 
 

2.6. คลิก  เพื่อเลือกยานพาหนะ ถูกตอ้งตรงกับใบอนุญาต หรือ ไม่ถูกตอ้งตามใบอนุญาต 

− ป้อนไม่ถูกต้องตามใบอนุญาต 

− ป้อนเปลี่ยนเป็นชนิด หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 

− ป้อนเลขทะเบียน 

− ป้อนจังหวัด หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

2.7. คลิก  เพื่อเลือกผลการตรวจสุขภาพสัตว์/ซากสัตว์ ไม่พบวิการของโรคระบาด , พบวิการของโรค
ระบาด 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

กรณีพบวิการของโรค 

− ป้อนสันนิฐานเบื้องต้นป่วยเป็น หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 
กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

− ป้อนจ านวน (ตัว) 

− คลิก  เพื่อเลือกด าเนินการ สั่ง กัก ณ. หรือ สั่ง ท าลาย ณ. 

− ป้อนสั่ง กัก ณ. , ระยะเวลากัก (วัน) 

− ป้อนสั่ง ท าลาย ณ. 

− ป้อนโดยวิธี หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อก าหนดค่า วันที่ตรวจรับ , เวลา เป็นวันท่ีและเวลาปัจจุบัน รวมถึง 
ก าหนดสถานะการตรวจสอบต่างๆเป็นครบถ้วน/ถูกต้อง  

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

➢ การแก้ไขข้อมลู 

1. จากหน้าจอเพิ่มข้อมลู ท าการแกไ้ขตรวจรับปลายทาง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

138
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

หน้าจอแก้ไขข้อมูล

2. ท าการแก้ไขข้อมลูที่ต้องการ เช่น วันท่ีตรวจรับ , เวลา , จ านวนสตัว/์ซากสตัว์ ท่ีเคลื่อนย้าย , ยานพาหนะ ,
ผลการตรวจสุขภาพสัตว/์ซ่ากสัตว ์เป็นต้น

− คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ”

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

➢ การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

บันทึกรับรองสิทธิ์ E-Privilege Permlt                      (Emm11i080) 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อบันทึกข้อมูลส ำคญัในกำรออกหนังสือหนังสือรับรองสิทธ์ิ e-Privilege Permit 

การใช้โปรแกรม     
ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์และซำกสัตว์ผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ำยสัตว์หรือ

ซำกสัตวภ์ำยในรำชอำณำจักร >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกรับรองสิทธ์ิ E-Privilege Permlt โปรแกรมจะแสดง
หน้ำจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
ข้อมูลผู้ประกอบกำรที่จะสำมำรถบันทึกเพื่อออกเป็นหนังสือรับรองสิทธ์ิ e-Privilege Permit ได้นั้น จะต้อง

ผ่ำนกระบวนกำรกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำก่อน หลังจำกนั้นคณะกรรมกำรจะส่งผลกำรพิจำรณำมำที่กอง
สำรวัตรและกักกัน จำกน้ันกองสำรวัตรและกักกันจะด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลเฉพำะผู้ประกอบกำรที่ผำ่นกำรรับรองเท่ำนั้น
ลงระบบ เพื่อหนังสือรับรองสิทธ์ิ e-Privilege Permit 

 
หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้ำสู่หน้ำจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอค้นหำ  เพื่อให้ผู้ใช้ท ำกำรเพิ่มหรือค้นหำข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีกำรท ำงำนของแต่ละส่วนมีดังนี ้

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท ำกำรระบเุงื่อนไขที่ต้องกำร (เครือ่งหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดงันี ้
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

1.1. ป้อนหน่วยงำน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตี้องกำรยกเลิกเงื่อนไข

ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2. ป้อนวันที่ออกหนังสือรับรองสิทธ์ิ , ถึงวันท่ี , วันท่ีหมดอำยุ , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่
จำกตำรำงปฏิทิน 

1.3. ป้อนผู้ประกอบกำร หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตี้องกำรยกเลิก

เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.4. ป้อนสถำนะ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกสถำนะ ปกติ หรือ ยกเลิก 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท ำกำรค้นหำข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

หลังจำกท่ีผู้ใช้ท ำกำรค้นหำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท ำกำรเลือกว่ำตอ้งกำรจะเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบข้อมลู ซึ่ง
ขั้นตอนกำรท ำงำนแต่ละส่วนมีดังนี้  

➢ การเพ่ิมข้อมูล 

1. จำกหน้ำจอแสดงผลข้อมลู คลิกปุม่    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรปู 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูล 

  

2. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ  (เครื่องหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  
2.1. โปรแกรมจะแสดงเลขท่ีหนังสือรับรองฯ , รหัสอ้ำงอิงหนังสือรับรองสิทธ์ิโดยอัตโนมตัิ 

2.2. ป้อนประเภทกำรตรวจรับรอง หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจำก List รำยกำรที่แสดง กรณี
ต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.3. ป้อนเลขท่ีผลกำรตรวจรบัรอง หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจำกตำรำง กรณีต้องกำรยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

2.4. โปรแกรมจะแสดงผู้ประกอบกำรที่ได้รับสิทธ์ิ , ที่อยู่ , ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด , วัตถุประสงค์ , ชนิด , 
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรโดยอัตโนมตัิ 

2.5. ป้อนหน่วยงำนผู้รับรองสิทธ์ิ , หน่วยงำนผู้ออกหนังสือรับรองสิทธ์ิ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูล
จำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.6. ป้อนวันท่ีออกหนังสือรับรอง , วันท่ีหมดอำยุ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทิน 

2.7. ป้อนผู้ลงนำม หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไข
ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.8. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกสถำนะหนังสือรับรองสิทธ์ิ ปกติ หรือ ยกเลิก 

142



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

2.9. ป้อนต ำแหน่งผู้ลงนำม , ต ำแหน่งส ำหรับพมิพ์ลงในหนังสือรับรองสทิธ์ิ , หมำยเหตุกำรออกหนังสือรับรอง
สิทธ์ิ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมเปิดกำรท ำงำนเพิ่มข้อมลูย่อย โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดัง
รูป 
 

 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป (หมำยเหตุ หลังจำกคลิกปุ่ม บันทึก 

จะปรำกฏปุ่ม  ,  ,  ) 

 
หน้ำจอแสดงผลกำรบันทึกรับรองสิทธิ์ E-Privilege Permlt 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ก าหนดประเภทสัตว์ 

 
หน้าจอแสดงข้อมูลก าหนดสตัว ์

2.10. จำกหน้ำจอก ำหนดสัตว์ โปรแกรมจะแสดงข้อมลูประเภทสัตว์โดยอัตโนมัต ิ

คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบเอกสำร โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

ในกรณี คลิกปุม่  เพื่อพิมพ์เอกสำรเอกสำร โปรแกรมจะไมส่ำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลูในระบบได้
➢ การแก้ไขข้อมลู

1. จำกหน้ำจอแสดงผลข้อมลู คลิกเลอืกรำยกำรที่ต้องกำรแกไ้ข โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป

หน้าจอแก้ไขข้อมูล 

2. ท ำกำรแก้ไขข้อมลูที่ต้องกำร เช่น ประเภทกำรตรวจรับรอง , เลขท่ีผลกำรตรวจรับรอง , หน่วยงำนผู้รบัรอง
สิทธ์ิ , หน่วยงำนผู้ออกหนังสือรับรองสิทธ์ิ , วันท่ีออกหนังสือรับรอง , วันท่ีหมดอำยุ , ผู้ลงนำม , สถำนะ
หนังสือรับรองสิทธ์ิ , ต ำแหน่งผู้ลงนำม , ต ำแหน่งส ำหรับพิมพ์ลงในหนังสือรับรองสิทธ์ิ หรือ หมำยเหตุกำรออก
หนังสือรับรองสิทธ์ิ เป็นต้น

− คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดงัรูป 

145



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมแก้ไข 
 

➢ การลบข้อมลู 

• วิธีที่ 1 กำรลบข้อมูลจำกหน้ำจอแก้ไข 
1. คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำรลบจำกตำรำงแสดงผลกำรค้นหำ โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดของข้อมลู

ที่เลือกบนหน้ำจอ 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล โปรแกรมจะปิดหน้ำจอและกลับสูห่น้ำบันทึก(รำยกำรทีล่บจะหำยไป
จำกตำรำงแสดงผลกำรค้นหำ) 

 
 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรลบข้อมูล 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันกำรลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดงัรูป   

 
   คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมลบข้อมูล 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้ำสู่เมน ู  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

บันทึกรับรองสิทธิ์การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ให้กับผู้ประกอบการ            (Emm11i100) 

วัตถุประสงค ์
 เป็นหน้าจอโปรแกรมส าหรับก าหนดสิทธิ์การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ให้กับ

ผู้ประกอบการ โดย สิทธิ์การเคลื่อนย้ายแบ่งได้ ดังนี ้
- สิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นถึงจะสามารถด าเนินการขอโควตาในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักร ผ่านระบบได้ 

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกรับรองสิทธ์ิการเคลื่อนยา้ยสตัว์หรือซากสัตว์ให้กับ
ผู้ประกอบการ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
ผู้ประกอบการที่จะท าการรับรองสทิธ์ิจะต้องเป็นผู้ประกอบการทีม่ีข้อมูลอยู่ในระบบ 

 
หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการเพิ่มหรือค้นหาข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีการท างานของแต่ละส่วนมีดังนี ้

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังนี ้

147



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.1. โปรแกรมจะแสดงหน่วยงานโดยอตัโนมัติ 

1.2. ป้อนได้รับสิทธ์ิระหว่างวันท่ี , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.3. ป้อนผู้ประกอบการ , ประเภทโควตาที่ไดร้ับสิทธ์ิ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณี

ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกสถานะรับรองสิทธ์ิ ใช้งาน หรือ ยกเลิกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

หลังจากท่ีผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท าการเลือกว่าตอ้งการจะเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบข้อมลู ซึ่ง
ขั้นตอนการท างานแต่ละส่วนมีดังนี้  

➢ การเพ่ิมข้อมูล 

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกปุม่    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

หน้าจอเพิ่มข้อมูล

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้
2.1. โปรแกรมจะแสดงหน่วยงานผูร้ับรองสิทธ์ิ โดยอัตโนมัติ

2.2. ป้อนผู้ประกอบการที่ไดร้ับสิทธ์ิ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

2.3. โปรแกรมจะแสดงที่อยู่ , โทรศัพท ์, โทรสาร , มือถือ , Email โดยอตัโนมัต ิ

2.4. ป้อนประเภทโควตาทีไ่ด้รับสิทธ์ิ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 

2.5. ป้อนได้รับสิทธ์ิระหว่างวันท่ี , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
2.6. คลิก  เพื่อเลือกชนิด สตัว์ หรือ ซากสัตว ์

2.7. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกสถานะรับรองสิทธ์ิ ใช้งาน หรือ ยกเลิก 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิก

ปุ่มบันทึก จะปรากฏปุ่ม  ) 
 

 
หน้าจอแสดงผลการบันทึก 

➢ การแก้ไขข้อมลู 

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกเลอืกรายการที่ต้องการแกไ้ข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอแก้ไขข้อมูล  

2. ท าการแก้ไขข้อมลูที่ต้องการ เช่น ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธ์ิ , ประเภทโควตาทีไ่ด้รับสิทธ์ิ , ไดร้ับสิทธ์ิระหว่าง
วันท่ี , ถึงวันท่ี เป็นต้น 

− คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 
 

 
 

บันทึกคลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ 
 

➢ การลบข้อมลู 

• วิธีที่ 1  การลบข้อมูลจากหน้าจอค้นหา   

1. ให้ผู้ใช้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสญัลักษณ์  หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา 
(สามารถเลือกได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป   

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

• วิธีที่ 2  การลบข้อมูลจากหน้าจอแก้ไข 
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบจากตารางแสดงผลการค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลู

ที่เลือกบนหน้าจอ 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล โปรแกรมจะปิดหน้าจอและกลับสูห่น้าบันทึก(รายการทีล่บจะหายไป
จากตารางแสดงผลการค้นหา) 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

บันทึกขอโควตาโดยผู้ประกอบการ            (Req10i210) 

วัตถุประสงค ์
 เป็นหน้าจอโปรแกรมส าหรับผู้ประกอบการแจ้งขอโควตาปริมาณการเคลื่อนย้ายสตัว์หรือซากสัตว์แต่ละรายการ
ผ่านโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลต่อให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผดิชอบด าเนินการพิจารณาอนุมัติ  

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก บริหารจัดการ

ข้อมูลส าหรับการเคลื่อนย้ายสัตวแ์ละซากสัตว์ >> คลิก บันทึกขอโควตาโดยผู้ประกอบการ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ 

ดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
1. ผู้ใช้งานท่ีมีความประสงค์ที่ขอโควตาโดยผู้ประกอบการ จะต้องไดร้บัสิทธิ์การเคลื่อนย้ายสัตวภ์ายใน

ราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ก่อนเข้าใช้งาน 
2. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธ์ิพิเศษ  จะต้องไดร้ับสิทธ์ิขอโควตาเคลื่อนย้ายผูไ้ดร้ับสิทธ์ิพิเศษ (e-Privilege 

Permit)  โดยต้องขอสิทธ์ิจากแตล่ะจังหวัดทีผู่้ประกอบการตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 

 
หน้าจอเริ่มต้น 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

วิธีการใช้งานโปรแกรม
➢ การค้นหา

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี

1.1. ป้อนประเภทโควตา หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 

1.2. ป้อนปริมาณการเคลื่อนย้ายของวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.3. ป้อนสถานะการขอโควตา หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

หน้าจอแสดงผลข้อมูล

➢ การเพ่ิมข้อมูล

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกปุม่  เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอบันทึกขอโควตาโดยผู้ประกอบการ 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

2.1. ป้อนประเภทโควตาทีไ่ด้รับสิทธ์ิ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.2. ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดผู้พิจารณาโปรแกรมจะแสดงเมื่อเลือกประเภทโควตาทีไ่ด้รับสิทธ์ิ   

2.3. ป้อนปริมาณการเคลื่อนย้ายของวันท่ี , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
 หน้าจอเพิ่มข้อมูลโควตา  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

3.1. คลิก  เพื่อเลือกชนิด สตัว์ หรือ ซากสัตว ์

3.2. ป้อนสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ 
ให้คลิกปุ่ม  

3.3. ป้อนปริมาณที่ขอ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอบันทึกขอโควตาโดยผู้ประกอบการ 

 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอบันทึกแสดงผลขอโควตาโดยผู้ประกอบการ 

 

กรณีรอพิจารณา 
1. จากหน้าจอบันทึกแสดงผลขอโควตาโดยผู้ประกอบการเลือกรายการที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแก้ไขขอ้มูล 

2. ท าการแก้ไขข้อมลูที่ต้องการ เช่น ปริมาณที่ขอ 

− คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ  
“แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

กรณีอนุมัติ 
1. จากหน้าจอบันทึกแสดงผลขอโควตาโดยผู้ประกอบการเลือกรายการที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแก้ไขข้อมูล 

2. ท าการแก้ไขข้อมลูที่ต้องการ เช่น ปริมาณที่ขอเพิ่ม 

− คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ  
“แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความแก้ไข  
หมายเหตุ  ขอโควตาเพิ่ม สถานะการขอโควตา เปลี่ยนเป็น รอพิจารณา  

ประเภทการขอโควตา เปลีย่นเป็น ขอเพิ่มโควตา 
  

กรณียังไม่ได้รับสิทธิ์ 

▪ จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกปุม่  เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ
ดังรูป 

 
   คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความยังไม่ได้รับสิทธ์ิการเคลื่อนย้ายตามประเภทโควตา 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

➢ การลบข้อมลู

• วิธีที ่1  การลบข้อมูลจากหน้าจอค้นหา

1. ให้ผู้ใช้คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา
(สามารถเลือกได้หลายรายการ)

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

• วิธีที่ 2  การลบข้อมูลจากหน้าจอแก้ไข
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบจากตารางแสดงผลการค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลู

ที่เลือกบนหน้าจอ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล โปรแกรมจะปิดหน้าจอและกลับสูห่น้าบันทึก(รายการทีล่บจะหายไป
จากตารางแสดงผลการค้นหา) 

➢ การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม  เพื่อย้อนกลับเข้าสูเ่มนู
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

บันทึกอนุญาตโควตา                                                                     (Emm11i110) 

วัตถุประสงค ์
เป็นหน้าจอโปรแกรมส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติโควตาปริมาณการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตว์ให้กับผู้ประกอบการ โดยแบ่งการแสดงข้อมูลรายการสัตว์และซากสัตว์ตามประเภทสิทธิ์ที่ผู้ประกอบการได้รับ 
โดยทางผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ได้ด าเนินการบันทึกขอโควตาแต่ละรายการผ่านระบบ จากนั้นข้อมูลจะส่งมาให้ทาง
เจ้าหน้าท่ีท าการพิจารณาอนุมัติที่โปรแกรมนี้ 

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกอนุญาตโควตา โปรแกรมจะแสดงหนา้จอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
เจ้าหน้าท่ีที่สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้นั้นแบ่งตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบตามการรับรองสิทธิที่ให้กับทางผู้

ประกอบ ดังนี ้

- กรณี รับรองสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ผู้ที่รับรองสิทธ์ิ

ให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด แตล่ะจังหวัดทีผู่้ประกอบการตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

- กรณี รับรองสิทธ์ิการเคลื่อนย้ายสตัว์หรือซากสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้า

เปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ที่รับรองสิทธ์ิให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ ส านักงานปศุสตัว์เขต 2 

กรณี รับรองสิทธ์ิการเคลื่อนย้ายสตัว์หรือซากสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคใต้
ของประเทศไทย ผู้ที่รับรองสิทธ์ิให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ ส านักงานกองสารวัตรและกักกัน 

 
หน้าจอเริ่มต้น 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีาร
ท างานของแต่ละส่วนมดีังนี ้

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ (เครือ่งหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดงันี ้ 
1.1. โปรแกรมจะแสดงส านักงานปศสุัตว์จังหวัดผู้พิจารณาโดยอัตโนมัติ 

1.2. ป้อนผู้ประกอบการ , ประเภทโควตา หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.3. ป้อนปริมาณการเคลื่อนย้ายช่วงวันท่ี , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.4. คลิก  เพื่อเลือกสถานะการขอโควตา รอพิจารณา , อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

หลังจากท่ีผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท าการเลือกว่าตอ้งการจะเพิ่ม หรือ แก้ไข ซึ่งขั้นตอนการ
ท างานแต่ละส่วนมีดังน้ี  

➢ การเพ่ิมข้อมูล 

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกเลอืกรายการที่ต้องการอนมุัติโควตา โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 

 
หน้าจอแสดงรายการพิจารณาอนุมัติโควตาสัตว์-ซากสตัว ์

  

กรณีอนุมัติคร้ังละ 1 รายการ 

2. จากหน้าจอแสดงรายการพิจารณาอนุมัติโควตาสตัว์-ซากสัตว์ คลิก  เพื่อเลือกประเภทสตัว์ที่ต้องการอนุมัติ 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงรายการพิจารณาอนุมัติโควตาสัตว์-ซากสตัว ์

2.1 ป้อนปริมาณที่อนุมัติ (กิโลกรัม) 

2.2 คลิก  เพื่อเลือกสถานะการขอโควตา รอพิจารณา , อนุมัติ , ไม่อนุมตัิ 
2.3 ป้อนหมายเหต ุ

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

162



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องแก้ไขข้อมูลส าเรจ็ 

กรณีอนุมัติมากกว่า 1 รายการ 
3. จากหน้าจอแสดงรายการพิจารณาอนุมัติโควตาสตัว์-ซากสัตว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

3.1 คลิก  เพื่อเลือกประเภทสัตว์ที่ต้องการอนุมัติ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

หน้าจอแสดงรายการพิจารณาอนุมัติโควตาสัตว์-ซากสตัว ์

คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกอนุมัติโควตา โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องแก้ไขข้อมูลส าเรจ็ 
➢ การแก้ไขข้อมลู

1. จากหน้าจอแสดงรายการพิจารณาอนุมัติโควตาสตัว์-ซากสัตว์ คลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข โปรแกรมจะ
แสดงหน้าจอดังรปู
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอแก้ไขข้อมูล  

2. ท าการแก้ไขข้อมลูที่ต้องการ เช่น ปริมาณที่อนุมัติ (กิโลกรัม) , หมายเหตุ เป็นต้น 

− คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 
 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความแก้ไข 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

บันทึกเง่ือนไขชนิดโรคท่ีต้องตรวจในสัตว์                     (Emm11i070) 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อบันทึก แก้ไขเงื่อนไขชนิดโรคที่ต้องตรวจในสัตว์ ที่ทางกรมปศสุตัว์จัดท าไว้ ส าหรับใช้ก าหนดเง่ือนไขชนิด
โรคที่ต้องตรวจในสัตว์ และเป็นคา่เริ่มต้นในการใช้งานระบบเคลื่อนยา้ยสัตว์และซากสัตวผ์่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-
Movement) 

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกเงื่อนไขชนิดโรคทีต่้องตรวจในสตัว์ โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
เจ้าหน้าท่ีต้องมีข้อมลูผู้ใช้งานในระบบ (ลงทะเบียน) ก่อนเข้าใช้งาน และต้องเป็นผู้ใช้งานท่ีเป็น Administrator 

ส่วนกลาง เท่าน้ัน 

 
หน้าจอเริ่มต้น 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล มรีายละเอียดดังต่อไปนี ้

บันทึกเง่ือนไขชนิดโรคท่ีต้องตรวจในสัตว ์
1. จากหน้าเริม่ต้น ท าการระบุเงื่อนไขท่ีต้องการ ดังน้ี 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.1. ป้อนชนิดโรค , ชนิดสตัว์ หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ

ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

1.2. คลิก  เพื่อเลือกฟารม์ ทั้งหมด , ฟาร์มปลอดโรค หรือ อื่นๆ 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

➢ การเพ่ิมข้อมูล มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลูเงื่อนไขชนิดโรคที่ต้องตรวจในสัตว์ คลิกปุม่    เพื่อเพ่ิมข้อมูลชนิดสตัว์
ที่ต้องตรวจโรค โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูล 

  

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลชนิดสตัว์ที่ต้องตรวจโรค (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง 
ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  

 

2.1. ป้อนชนิดโรค หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไข

ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.2. คลิก  เพื่อเลือกฟารม์ ฟาร์ปลอดโรค หรือ อื่นๆ 
2.3. ป้อนหมายเหต ุ

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิก

ปุ่ม บันทึก จะปรากฏปุม่  ) 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

หน้าจอบันทึกเงื่อนไขชนิดโรคที่ต้องตรวจในสัตว ์

ข้อมูลชนิดสัตว์ที่ต้องตรวจโรค 

หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสตัว์ทีต่้องตรวจโรค 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสัตวท์ี่ต้องตรวจโรค คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมลูชนิดสัตว์ที่ต้องตรวจ
โรค โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู

หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว์ทีต่้องตรวจโรค 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลชนิดสตัว์ที่ต้องตรวจโรค (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) 
หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  

2.1 ป้อนประเภท , ชนิดสัตว์ หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ

ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการค้นหาข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงชนิดสัตว ์

4.1. คลิก  เพื่อเลือกชนิดสัตว ์

4.2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

4.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกทุกรายการ โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก    
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 

หน้าจอแสดงผลบันทึกข้อมูลชนิดสตัวท์ี่ต้องตรวจโรค 

  คลิกปุ่ม  เพื่อย้อนกลับเข้าสูโ่ปรแกรม 

➢ การแก้ไขข้อมลู มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. จากหน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูลเงื่อนไขชนิดโรคที่ต้องตรวจในสัตว์ คลิกเลือกรายการทีต่้องการแก้ไข  
2. ท าการแก้ไขข้อมลูที่ต้องการ เช่น ฟาร์ม หรือ หมายเหตุ เป็นต้น 

3. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมลูชนิดสัตว์ท่ีต้องตรวจโรค 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป  

 
 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

6. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “บันทึกข้อมูลส าเร็จ” คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่อง
ข้อความการบันทึกข้อมูล 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การลบข้อมลู มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

บันทึกเง่ือนไขชนิดโรคท่ีต้องตรวจในสัตว์ การลบข้อมูลจากหน้าจอค้นหา 

1. วิธีที่ 1  ให้ผู้ใช้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่ตอ้งการลบ จากตารางผลการค้นหา 
(สามารถเลือกได้หลายรายการและเป็นข้อมูลที่ยังไม่ถูกน าไปใช้งาน) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

 
 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป   

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลชนิดโรคท่ีต้องตรวจในสัตว์ การลบข้อมูลจากหน้าจอแก้ไข 
1. วิธีที่ 1  การลบข้อมูลมากกว่า 1 รายการ 

1.1 คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสญัลักษณ์  หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถ
เลือกได้หลายรายการ) 

1.2 คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

 
 

1.3 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.4 คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป   

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

2. วิธีที่ 2  การลบข้อมูลทีละ 1 รายการ 
2.1 คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบจากตารางแสดงผลการค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลูที่

เลือกบนหน้าจอ 

2.2 คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมูลดังรูป 

 
 

2.3 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

2.4 คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป   

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

บันทึกเง่ือนไขการพิจารณาเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ( สคบ.)     (Emm11i090) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นส ำหรับกำรประกำศก ำหนดเขตประเภทต่ำงๆ จำกกำรประกำศโดยปศุสตัว์จังหวัด ปศุ

สัตว์อ ำเภอ หรือหน่วยงำนที่มสีิทธ์ิในกำรประกำศก ำหนดเขตควบคุมโรคฯ เพื่อให้กำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรตรวจสอบ
กำรเคลื่อนย้ำยสัตว์หรือซำกสตัว์ภำยในรำชอำณำจักรในข้ันตอนพิจำรณำเคลื่อนยำ้ยมีเงื่อนไขในกำรพิจำรณำเดียวกัน 

การใช้โปรแกรม    
ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์และซำกสัตว์ผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ำยสัตว์หรือ

ซำกสัตวภ์ำยในรำชอำณำจักร >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกเงื่อนไขกำรพิจำรณำเคลื่อนยำ้ยสตัว์และซำกสัตว์ (สคบ.) 
โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
เจ้ำหน้ำท่ีต้องมีข้อมลูผู้ใช้งำนในระบบ (ลงทะเบียน) ก่อนเข้ำใช้งำน และต้องเป็นผู้ใช้งำนท่ีเป็น Administrator 

ส่วนกลำง เท่ำน้ัน 

หน้าจอเริ่มต้น 

วิธีการใช้งานโปรแกรม
➢ การค้นหาข้อมูล มรีำยละเอียดดังต่อไปนี้

บันทึกเงื่อนไขการพิจารณาเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ (สคบ.)
1. จำกหน้ำจอเริม่ต้น ท ำกำรระบเุงื่อนไขที่ต้องกำร (เครื่องหมำยดอกจนัสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้อง

ป้อนข้อมูล) ดังนี้
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.1. ป้อนชนิดโรค หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไข

ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อท ำกำรค้นหำข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

➢ การเพ่ิมข้อมูล มีรำยละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

1. จำกหน้ำจอแสดงผลข้อมลู คลิกปุม่    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรปู 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูล 

  

2. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ (เครื่องหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  

2.1. ป้อนชนิดโรค หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไข

ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม   
2.2. คลิก  เพื่อเลือกใช้เป็นเงื่อนไขในกำรเคลื่อนย้ำยที่มีกำรประกำศก ำหนดเขตประเภทต่ำงๆ หรือ ใช้เป็น

เงื่อนไขในกำรเคลื่อนย้ำยโดยไม่ตอ้งมีกำรประกำศ 
2.3. ป้อนหมำยเหต ุ

2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

2.5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 
 

 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป (หมำยเหตุ หลังจำกคลิก

ปุ่ม บันทึก จะปรำกฏปุม่  ) 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลการพิจารณาเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสตัว์ (สคบ.) 

ชนิดสัตว์ 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสตัว ์

1. จำกหน้ำจอบันทึกข้อมูลชนิดสัตว์ คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว ์

2. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับชนิดสัตว์ที่สมัพันธ์กับชนิดโรค ดังนี้  

2.1. ป้อนชนิดสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไข
ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูลย่อย 

176



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสตัว ์

เง่ือนไข 

หน้าจอบันทึกข้อมูลเงื่อนไข 

1. จำกหน้ำจอบันทึกข้อมูลเงื่อนไข คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

หน้าจอเพิม่เงื่อนไขที่ใช้ในการเคลื่อนยา้ยสัตวห์รือซากสัตร์ 

2. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขที่ใช้ในกำรเคลื่อนยำ้ยสัตว์หรือซำกสัตว์ (เครื่องหมำยดอกจันสี
แดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.1. ป้อนล ำดับท่ีแสดง 
2.2. คลิก  เพื่อเลือก สตัว์ หรือ ซำกสตัว ์
2.3. ป้อนเงื่อนไข 
2.4. คลิก  เพื่อเลือก ตรวจสอบทุกครั้ง หรือ ขึ้นกับกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ี 

2.5. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

2.6. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 

หน้าจอบันทึกข้อมูลเงื่อนไข 

➢ การแก้ไขข้อมลู มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

บันทึกเงื่อนไขการพิจารณาเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ (สคบ.) 

1. จำกหน้ำจอบันทึกข้อมูลเง่ือนไขกำรพิจำรณำเคลื่อนย้ำยสัตว์และซำกสัตว์ (สคบ.) สำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมูลที่
ต้องกำร เช่น ชนิดโรค , ใช้เป็นเงือ่นไขในกำรเคลื่อนย้ำยที่มีกำรประกำศก ำหนดเขตประเภทต่ำงๆ , ใช้เป็นเงื่อนไข
ในกำรเคลื่อนยำ้ยโดยไม่ต้องมีกำรประกำศ , หมำยเหตุ เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเสร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแก้ไขข้อมูล 

ชนิดสัตว์ 

1. คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำร คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข สำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลู เช่น 
ชนิดสัตว ์
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไขในตำรำง  โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเรจ็”คลกิปุ่ม  
เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแกไ้ขข้อมูล 

เง่ือนไข 
1. คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำรสำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลูเงื่อนไขที่ใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์หรือซำกสตัว์ เช่น สัตว์ , 

ซำกสัตว์ , เงื่อนไข , ตรวจสอบทุกครั้ง , ขึ้นกับกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีเป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ” 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแก้ไขข้อมูล 
 

➢ การลบข้อมลู มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

บันทึกเงื่อนไขการพิจารณาเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ (สคบ.) 

1. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลเงื่อนไขกำรพิจำรณำเคลื่อนยำ้ยสตัว์และซำกสัตว์ (สคบ.) (หมำยเหตุ ต้องลบ
ข้อมูลชนิดสตัว์ หรือ เงื่อนไข ก่อน) โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมยืนยันกำรลบข้อมูลดังรูป 

 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรลบข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันกำรลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดงัรูป  

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำม  

ชนิดสัตว์ 
1. วิธีที่ 1  กำรลบข้อมูลชนิดสตัว์  

1.1. คลิกท่ีช่องว่ำง  เพื่อแสดงสญัลักษณ์  หน้ำข้อมูลที่ต้องกำรลบ จำกตำรำงผลกำรค้นหำ (สำมำรถเลือก
ได้หลำยรำยกำร) 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมยืนยันกำรลบข้อมลูดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรลบข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันกำรลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดงัรูป   

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมลบข้อมูล 

เง่ือนไข 
2. วิธีที่ 2  กำรลบข้อมูลเงื่อนไข  

2.1 คลิกท่ีช่องว่ำง  เพื่อแสดงสญัลักษณ์  หน้ำข้อมูลที่ต้องกำรลบ จำกตำรำงผลกำรค้นหำ (สำมำรถเลือกได้
หลำยรำยกำร) 

2.2 คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมยืนยันกำรลบข้อมลูดังรูป 

 
 

2.3 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรลบข้อมูล 

2.4 คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันกำรลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดงัรูป   
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมลบข้อมูล 

 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้ำสู่เมน ู  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

พิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบการ EPP                        (Emm11i140) 

วัตถุประสงค ์
เป็นหน้าจอโปรแกรมส าหรับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยในการประมวลผลจ านวน

ใบค าขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธ์ิ e-Privilege Permit ที่
ได้ท าการขออนุญาตผ่านโปรแกรมด้วยตนเอง และพิมพ์หนังสือขอให้ช าระค่าธรรมเนียมใบค าขอพร้อมทั้งเอกสารแนบ
รายละเอียดเลขท่ีใบค าขอทั้งหมดที่ขอให้ช าระค่าธรรมเนียมฯ ผ่านหน้าโปรแกรมนี้ 

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก บันทึก >> คลิก พิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรับผูป้ระกอบการ EPP 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
ข้อมูลที่จะสามารถสรุปออกมาเปน็ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ประกอบการ e-Privilege Permit ได้นั้น

มาจากการทีผู่้ประกอบการ e-Privilege Permit ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลใบค าขออนุญาตน าหรือย้ายสตัว์หรือซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักร (ร.1/2) ทุกๆรายการ 

 
หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการเพิ่มหรือค้นหาข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีการท างานของแต่ละส่วนมีดังนี ้
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

วิธีการใช้งานโปรแกรม
➢ การค้นหาข้อมูล

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ (เครือ่งหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดงันี้

1.1. ป้อนส านักงานปศุสตัว์จังหวัด หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรอบที่ขอให้ช าระของเดือนจาก List รายการที่แสดง 
1.3. ป้อนปีพ.ศ. , ครั้งท่ี 

1.4. ป้อนผู้ประกอบการ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก

เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

หน้าจอแสดงผลข้อมูล

หลังจากท่ีผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท าการเลือกว่าตอ้งการจะเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบข้อมลู ซึ่ง
ขั้นตอนการท างานแต่ละส่วนมีดังนี้  

➢ การเพ่ิมข้อมูล

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกปุม่  เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

หน้าจอเพิ่มข้อมูล 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้

2.1. ป้อนส านักงานปศุสตัว์จังหวัด หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไข
ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรอบที่ขอให้ช าระของเดือนจาก List รายการที่แสดง 
2.3. ป้อนพ.ศ. 

2.4. ป้อนใบค าขอฯ ระหว่างวันท่ี , ถึงวันท่ี , ลงวันท่ี , ช าระภายในวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่
จากตารางปฏิทิน 

2.5. ป้อนผู้ลงนาม หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิก
ปุ่ม  

2.6. ป้อนต าแหน่งผู้ลงนาม , หมายเหตุ   
2.7. คลิก  ประมวลผลผู้ประกอบการทลีะรายการ 

− ป้อนผู้ประกอบการ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อประมวลผลข้อมลู 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

➢ การแก้ไขข้อมลู

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกเลอืกรายการที่ต้องการแกไ้ข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอแก้ไขข้อมูล

2. ท าการแก้ไขข้อมลูที่ต้องการ เช่น ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด , รอบท่ีขอให้ช าระของเดือน , ปี พ.ศ. , ใบค าขอฯ
ระหว่างวันท่ี , ถึงวันท่ี , ลงวันท่ี , ช าระภายในวันท่ี , ผูล้งนาม , ต าแหน่งผู้ลงนาม , หมายเหตุ , ประมวลผล
ผู้ประกอบการทีละราย หรือ ผู้ประกอบการ เป็นต้น

− คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความแก้ไข 

2.1. จากหน้าจอแก้ไขข้อมลู คลิกปุ่ม  เพื่อดูรายละเอียดผลการประมวลผลสรุปจ านวนใบอนุญาต
เคลื่อนย้ายสัตวห์รือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรส าหรับผูป้ระกอบการ e-Privilege Permlt ช าระ
ค่าธรรมเนียม 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

2.2. จากหน้าจอแก้ไขข้อมลู คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบการ EPP 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

หน้าจอแสดงข้อมูลพิมพ ์
2.3. ท าการแก้ไขข้อมลูพิมพ์ทีต่้องการเช่น เลขท่ีหนังสือ , ลงวันท่ี , รวมทั้งสิ้น (ฉบับ) , คิดเป็นค่าธรรมเนยีม 

(บาท) , ขอให้ช าระค่าธรรมเนยีม ณ. , ภายในวันท่ี , ผูล้งนาม , ต าแหน่งผู้ลงนาม หรือ หมายเหตุ  เปน็
ต้น 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

− คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความแก้ไข 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

➢ การพิมพ์รายละเอียด

1. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายละเอียด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

− คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์หนังสือ ในกรณีพิมพ์หนังสือ จะไมส่ามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง 
ๆ ได้
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

➢ การลบข้อมลู

• วิธีที่ 1  การลบข้อมูลจากหน้าจอค้นหา

1. ให้ผู้ใช้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสญัลักษณ์  หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา
(สามารถเลือกได้หลายรายการ)

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป  

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

• วิธีที่ 2  การลบข้อมูลจากหน้าจอแก้ไข
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบจากตารางแสดงผลการค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลู

ที่เลือกบนหน้าจอ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล โปรแกรมจะปิดหน้าจอและกลับสูห่น้าบันทึก(รายการทีล่บจะ
หายไปจากตารางแสดงผลการค้นหา) 

➢ การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 

สอบถามใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร       (Emm11q020) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ว่ามรีายละเอยีด

อย่างไร และสามารถสอบถามถึงใบอนุญาตย้อนหลังได้หากมีเหตุที่ตอ้งมีการตรวจสอบ 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก สอบถาม >> คลิก สอบถามใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสตัว์
ภายในราชอาณาจักร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
หน้าจอสอบถามโปรแกรมนี้ข้อมูลใบอนุญาตทั้งหมดที่แสดง เป็นข้อมูลที่ต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาต

เคลื่อนย้ายสัตวห์รือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร และต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตจนได้เลขท่ีใบอนุญาตผ่าน
ระบบ เท่านั้น 

หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 
➢ การค้นหาข้อมูล

1. จากหน้าจอเริม่ต้นค้นหาข้อมูล ท าการระบุเงื่อนไขที่ต้องการ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่
จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 

1.1. ป้อนหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2. ป้อนวันที่อนุญาตให้เคลื่อนยา้ย , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวนัท่ีจากตารางปฏิทิน 
1.3. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต , เลขท่ีใบค าขอ , เลขท่ีบัตรสมาร์ทการ์ด 
1.4. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการทั่วไป หรือ ผูป้ระกอบการ EPP 

1.5. ป้อนผู้ขออนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 

1.6. ป้อนเลขทะเบียน  

1.7. ป้อนจังหวัด หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่ 

1.8. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ปกติ , ยกเลิก หรือ ท้ังหมด 
1.9. คลิก  เพื่อเลือกประเภทใบอนุญาต ร.3 , ร.4 , ร.5 หรือ ทั้งหมด 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

หน้าจอแสดงผลข้อมูล
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 

3. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกเลอืกรายการที่ต้องการแสดงรายละเอียด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอแสดงรายละเอียดส่วนที่ 1 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 

หน้าจอแสดงรายละเอียดส่วนที่ 2 

➢ การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

รายงานสรุปใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในเขตโรคระบาด     (Emm11r030) 
เขตโรคระบาดชั่วคราว หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด (ร.3)   

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีออกรายงานสรุปใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในเขตโรคระบาด เขตโรค

ระบาดชั่วคราว หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด (ร.3) โดยรายงานจะแสดงรายละเอียด เลขท่ีใบอนุญาต, ช่ือผู้ออกใบอนุญาต
, ช่ือผู้ที่เคลื่อนย้าย,หน่วยงานท่ีออกใบอนุญาต, ต้นทาง, ปลายทาง, ชนิดสัตว์, จ านวน, วัตถุประสงค์การเคลื่อนย้าย, เลข
ทะเบียน, เส้นทางถนน, วันท่ีออกใบอนุญาต, วันท่ีหมดอายุ, หน่วยงานตรวจรับปลายทาง, วันท่ีตอบรับปลายทาง, 
ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธ์ิ EPP ที่ขออนุญาตเคลื่อนย้ายฯ 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานสรุปใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตวห์รือซากสัตว์ ภายใน
เขตโรคระบาด เขตโรคระบาดชั่วคราว หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด (ร.3) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงัรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

- ข้อมูลที่ออกรายงานจะต้องมีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตโรคระบาด เขตโรค

ระบาดชั่วคราว หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด (ร.3) และต้องไดร้ับอนุมัติใบอนุญาตเคลื่อนยา้ยฯ มาก่อน

หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

วิธีการใช้งานโปรแกรม
➢ การพิมพ์รายงาน

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้

1.1. ป้อนวันที่ออกใบอนุญาต , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน

1.2. ป้อนหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

1.3. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบการ ท่ัวไป หรือ e-Privilege Permit 

1.4. ป้อนผู้ประกอบการ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 

1.5. คลิก  เพื่อเลือกชนิด สตัว์ หรือ ซากสัตว ์

− ป้อนสัตว์ , ซากสตัว์ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไข
ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม

1.6. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกส านักงานปศสุตัว์เขต ต้นทางจาก List รายการทีแ่สดง 

− ป้อนพื้นที่ต้นทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่ 

1.7. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกส านักงานปศสุตัว์เขต ปลายทางจาก List รายการที่แสดง 

− ป้อนพ้ืนท่ีปลายทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่ 

1.8. ป้อนวัตถุประสงค์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้
คลิกปุ่ม 

1.9. คลิก  เพื่อเลือกสถานะ ปกติ , ยกเลิก หรือ เพิกถอน 

1.10. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word , Microsoft Excel , PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ Microsoft Excel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

➢ การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

รายงานสรุปใบอนุญาตใหน้ าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น (ร.4)            (Emm11r040)  

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีออกรายงานสรุปใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสตัว์หรือซากสตัว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น (ร.4) 
โดยรายงานจะแสดงรายละเอียด เลขท่ีใบอนุญาต, ช่ือผู้ออกใบอนุญาต, ช่ือผู้ที่เคลื่อนยา้ย,หน่วยงานท่ีออกใบอนุญาต, 
ต้นทาง, ปลายทาง, ชนิดสัตว์, จ านวน, วัตถุประสงค์การเคลื่อนย้าย, เลขทะเบียน, เส้นทางถนน, วันท่ีออกใบอนุญาต, 
วันท่ีหมดอายุ, หน่วยงานตรวจรับปลายทาง, วันท่ีตอบรับปลายทาง, ผู้ประกอบการที่ไดร้ับสิทธ์ิ EPP ที่ขออนุญาต
เคลื่อนย้ายฯ    

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานสรุปใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสตัว์
ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น (ร.4) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบและมสีถานะปกต ิ

- ข้อมูลที่ออกรายงานจะต้องมีการขออนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสตัว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น 

(ร.4) และต้องได้รับอนุมตัิใบอนุญาตเคลื่อนย้ายฯ มาก่อน 

 
หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

วิธีการใช้งานโปรแกรม
➢ การพิมพ์รายงาน

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้

1.1. ป้อนวันที่ออกใบอนุญาต , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน

1.2. ป้อนหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

1.3. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบการ ท่ัวไป หรือ e-Privilege Permit 

1.4. ป้อนผู้ประกอบการ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่ 

1.5. คลิก  เพื่อเลือกชนิด สตัว์ หรือ ซากสัตว ์

− ป้อนสัตว์ , ซากสตัว์ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไข
ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม

1.6. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกส านักงานปศสุตัว์เขต ต้นทางจาก List รายการทีแ่สดง 

− ป้อนพื้นที่ต้นทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่ 

1.7. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกส านักงานปศสุตัว์เขต ปลายทางจาก List รายการที่แสดง 

− ป้อนพ้ืนท่ีปลายทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่ 

1.8. ป้อนวัตถุประสงค์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้
คลิกปุ่ม 

1.9. คลิก  เพื่อเลือกถานะ ปกติ , ยกเลิก หรือ เพิกถอน 

1.10. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ Microsoft Excel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

รายงานสรุปใบอนุญาตใหน้ าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าใน หรือผ่าน เขตควบคุม           (Emm11r050)       
โรคระบาด/เขตปลอดโรคระบาด/เขตกันชนโรคระบาด (ร.5)  

วัตถุประสงค ์
 เพื่อเจ้าหน้าที่ออกรายงานสรุปใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าใน หรือผ่าน เขตควบคุม

โรคระบาด/เขตปลอดโรคระบาด/เขตกันชนโรคระบาด (ร.5) โดยรายงานจะแสดงรายละเอียด เลขท่ีใบอนุญาต, ช่ือผู้ออก
ใบอนุญาต, ช่ือผู้ที่เคลื่อนย้าย,หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต, ต้นทาง, ปลายทาง, ชนิดสัตว์, จ านวน, วัตถุประสงค์การ
เคลื่อนย้าย, เลขทะเบียน, เส้นทางถนน, วันที่ออกใบอนุญาต, วันที่หมดอายุ, หน่วยงานตรวจรับปลายทาง, วันที่ตอบรับ
ปลายทาง, ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธ์ิ EPP ที่ขออนุญาตเคลื่อนย้ายฯ  

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานสรุปใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสตัว์ 
เข้าใน หรือผ่าน เขตควบคุมโรคระบาด/เขตปลอดโรคระบาด/เขตกนัชนโรคระบาด (ร.5) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบและมสีถานะปกต ิ

- ข้อมูลที่ออกรายงานจะต้องมีการขอใบอนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสตัว์ เข้าใน หรือผา่น 

เขตควบคุมโรคระบาด/เขตปลอดโรคระบาด/เขตกันชนโรคระบาด (ร.5) และต้องได้รับอนุมตัิใบอนุญาต

เคลื่อนย้ายฯ มาก่อน 

 
หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

199



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 
➢ การพิมพ์รายงาน  

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

1.1. ป้อนวันที่ออกใบอนุญาต , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2. ป้อนหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.3. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบการ ท่ัวไป หรือ e-Privilege Permit 

1.4. ป้อนผู้ประกอบการ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.5. คลิก  เพื่อเลือกชนิด สตัว์ หรือ ซากสัตว ์

− ป้อนสัตว์ , ซากสตัว์ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไข
ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.6. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกส านักงานปศสุตัว์เขต ต้นทางจาก List รายการทีแ่สดง 

− ป้อนพ้ืนท่ีต้นทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

1.7. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกส านักงานปศสุตัว์เขต ปลายทางจาก List รายการที่แสดง 

− ป้อนพ้ืนท่ีปลายทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

1.8. ป้อนวัตถุประสงค์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้
คลิกปุ่ม  

1.9. คลิก  เพื่อเลือกสถานะ ปกติ , ยกเลิก หรือ เพิกถอน  
1.10. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ Microsoft Excel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู  
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

➢ การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

รายงานอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรคระบาด                     (Emm11r060)  

วัตถุประสงค ์
 เพื่อเจ้าหน้าท่ีออกรายงานอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรคระบาด โดยรายงานจะแสดงรายละเอียด 
เลขท่ีใบค าขอ, วันท่ียื่นค าขอ, หน่วยงานต้นทาง, ผู้ขออนุญาต, ต้นทาง, ปลายทาง, ชนิด(สัตว์/ซากสตัว)์, เลขท่ี กษ. วันท่ี
อนุญาตให้เคลื่อนย้ายตั้งแต่วันท่ี ถึงวันท่ี ท่ีขออนุญาตเคลื่อนย้ายฯ  

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรคระบาด 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบและมสีถานะปกต ิ

- ข้อมูลที่ออกรายงานจะต้องมีการบันทึกผลการพจิารณาอนุมัตเิข้าเขตปลอดโรคระบาด เขตควบคุมโรค

ระบาด เขตกันชน เขตโรคระบาดช่ัวคราว เขตโรคระบาด และเขตเฝ้าระวังโรคระบาด มาก่อน 

 
หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การพิมพ์รายงาน  

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

1.1. ป้อนหน่วยงานผู้อนุญาตให้ เขา้/ผา่นเขต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 
กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.2. ป้อนช่วงวันท่ีอนุญาต , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.3. ป้อนเลขท่ี กษ. , เลขท่ีใบค าขอ 

1.4. ป้อนหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

− ป้อนต้นทาง , ปลายทาง หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.5. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบการ ท่ัวไป หรือ e-Privilege Permit 

1.6. ป้อนผู้ประกอบการ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.7. คลิก  เพื่อเลือกชนิด สตัว์ หรือ ซากสัตว ์

1.8. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ Microsoft Excel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

  
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

รายงานตรวจสัตว์-ซากสัตว์ผ่านด่าน                           (Emm11r070)   

วัตถุประสงค ์
 เพื่อเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหน้าท่ีดา่นออกรายงานตรวจสัตว์-ซากสัตวผ์่านด่าน โดยรายงานจะแสดงรายละเอียด 
เลขท่ีใบอนุญาต, หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต, ช่ือผู้ขอเคลื่อนยา้ย, ตน้ทาง, ปลายทาง, สัตว์/ซากสตัว์, จ านวน, พาหนะ, 
เลขทะเบยีน, วันท่ีออกใบอนุญาต, วันท่ีหมดอายุ, หน่วยงานท่ีตรวจรับปลายทาง, วันท่ีตอบรับ, ด่านกกักันสัตว์ที่ผ่าน, 
จุดตรวจ, ทิศทางการเคลื่อนย้าย ที่ตรวจสตัว์-ซากสตัว์ผ่านด่าน 

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานตรวจสัตว์-ซากสัตวผ์่านด่าน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าหรือเจ้าหน้าท่ีด่านจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบและมีสถานะปกติ 

- ข้อมูลที่ออกรายงานจะต้องมีการบันทึกผลการตรวจผ่านดา่น รายละเอียดต่างๆของกระบวนการตรวจ

ผ่านด่าน และการบันทึกคา่ปรับกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการไมไ่ดเ้ข้าตรวจผ่านด่านมาก่อน 

 
หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การพิมพ์รายงาน  

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

1.1. ป้อนวันทีต่รวจผ่านด่าน , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2. ป้อนด่าน , จุดตรวจ , หน่วยผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลอืกข้อมูลจากตาราง  กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.3. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบการ ท่ัวไป หรือ e-Privilege Permit 

1.4. ป้อนผู้ประกอบการ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีตอ้งการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้
คลิกปุ่ม  

1.5. คลิก  เพื่อเลือกชนิด สตัว์ หรือ ซากสัตว ์

− ป้อนสัตว์ , ซากสตัว์ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไข
ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.6. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกส านักงานปศสุตัว์เขต ต้นทางจาก List รายการทีแ่สดง 

− ป้อนพื้นที่ต้นทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.7. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกส านักงานปศสุตัว์เขต ปลายทางจาก List รายการที่แสดง 

− ป้อนพ้ืนท่ีปลายทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไข
ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.8. คลิก  เพื่อเลือกเที่ยว เที่ยวข้ึน หรอื เที่ยวลง 

1.9. คลิก  เพื่อเลือกสถานะ ปกติ , ยกเลิก หรือ เพิกถอน 

1.10. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ Microsoft Excel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู  

205



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 
➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

รายงานสรุปการตรวจรับสัตว์-ซากสัตว์ปลายทาง  (Emm11r130) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีออกรายงานสรุปการตรวจรับสตัว์-ซากสตัว์ปลายทาง โดยรายงานจะแสดงรายละเอยีด เลขท่ี

ใบอนุญาต, วันท่ีอนุญาต, วันท่ีหมดอายุ, หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต, ช่ือผู้ที่ได้รับอนุญาต, ชนิดสตัว์/ซากสัตว์, จ านวน
ตามที่อนุญาต, หน่วยงานรับปลายทาง, วันท่ีตรวจรับปลายทาง, จ านวนที่ตรวจรับ, ผลการตรวจสุขภาพการตรวจรับ
สัตว์-ซากสตัว์ปลายทาง 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานสรุปการตรวจรับสัตว์-ซากสัตว์ปลายทาง โปรแกรมจะ
แสดงหน้าจอดังรปู 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบและมสีถานะปกติ

- ข้อมูลที่ออกรายงานจะต้องมีการบันทึกผลการตรวจรับปลายทาง และรายละเอียดต่างๆของกระบวนการ

ตรวจรับปลายทางมาก่อน

หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม
➢ การพิมพ์รายงาน

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.1. ป้อนวันที่ออกใบอนุญาต , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต 

1.3. ป้อนหน่วยผู้ออกใบอนุญาต , หนว่ยงานท่ีตรวจรับปลายทาง หรือ คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกข้อมูลจาก
ตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.4. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบการ ท่ัวไป หรือ e-Privilege Permit 

1.5. ป้อนผู้ประกอบการ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีตอ้งการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้
คลิกปุ่ม  

1.6. คลิก  เพื่อเลือกชนิด สตัว์ หรือ ซากสัตว ์

1.7. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ปกติ , ยกเลิก หรือ เพิกถอน 

1.8. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ Microsoft Excel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู  

 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

รายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายท่ีไม่มีการตรวจรับปลายทาง                                  (Emm11r140)   

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีออกรายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายทีไ่ม่มีการตรวจรับปลายทาง โดยรายงานจะแสดง
รายละเอียด เลขท่ีใบอนุญาต, วันท่ีอนุญาต, วันท่ีหมดอายุ, หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต, ช่ือผู้ได้รับใบอนุญาต, หน่วยงาน
ตรวจรับสัตว์-ซากสัตว์ปลายทาง ที่ไม่มีการตรวจรับปลายทาง 

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายที่ไมม่ีการตรวจรับปลายทาง 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบและมสีถานะปกต ิ

- ข้อมูลที่ออกรายงานจะตรวจสอบจากวันที่ครบก าหนดการเคลื่อนยา้ยฯ เมื่อผ่านระยะเวลาที่อนุญาต

เคลื่อนย้ายฯ และยังไมม่ีการบันทึกตรวจรับปลายทางจะถือว่า ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายนั้นไมม่ีการตรวจรับ

ปลายทาง 

 
หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การพิมพ์รายงาน  

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.1. ป้อนวันที่ออกใบอนุญาต , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต 

1.3. ป้อนหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต , หน่วยงานท่ีตรวจรับปลายทาง หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูล
จากตาราง  กรณตี้องการยกเลิกเงือ่นไขท่ีระบุ ให้คลิกปุม่  

1.4. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบการ ท่ัวไป หรือ e-Privilege Permit 

1.5. ป้อนผู้ประกอบการ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีตอ้งการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้
คลิกปุ่ม  

1.6. คลิก  เพื่อเลือกชนิด สตัว์ หรือ ซากสัตว ์

1.7. คลิก  เพื่อเลือกสถานะ ปกติ , ยกเลิก หรือ เพิกถอน  

1.8. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ Microsoft Excel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู  

 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  

210



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

รายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายท่ีไม่มีการตรวจปล่อยต้นทาง                                  (Emm11r150)   

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีออกรายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายทีไ่ม่มีการตรวจปล่อยต้นทาง โดยรายงานจะแสดง
รายละเอียด เลขท่ีใบอนุญาต, วันท่ีอนุญาต, วันท่ีหมดอายุ, หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต, ช่ือผู้ได้รับใบอนุญาต, หน่วยงาน
ตรวจปล่อยสตัว์-ซากสัตวต์้นทาง ที่ไม่มีการตรวจปล่อยต้นทาง 

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายที่ไมม่ีการตรวจปล่อยต้น
ทาง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบและมสีถานะปกต ิ

- ข้อมูลที่ออกรายงานจะตรวจสอบจากวันที่ครบก าหนดการเคลื่อนยา้ยฯ เมื่อผ่านระยะเวลาที่อนุญาต

เคลื่อนย้ายฯ และยังไมม่ีการบันทึกตรวจปล่อยต้นทางจะถือว่า ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายนั้นไมม่ีการตรวจ

ปล่อยต้นทาง 

 
หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การพิมพ์รายงาน  

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

211



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.1. ป้อนวันที่ออกใบอนุญาต , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต 

1.3. ป้อนหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง  กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.4. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบการ ทั่วไป หรือ e-Privilege Permit 

1.5. คลิก  เพื่อเลือกชนิด สตัว์ หรือ ซากสัตว ์

1.6. คลิก  เพื่อเลือกประเภทใบอนุญาต ร.3 , ร.4 , ร.5 หรือ ทั้งหมด 

1.7. คลิก  เพื่อเลือกสถานะ ปกติ , ยกเลิก หรือ เพิกถอน 

1.8. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ Microsoft Excel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 
 

 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

รายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายท่ีมีการตอบรับปลายทาง และ ไม่มีการตอบรับปลายทาง     (Emm11r160)  

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีออกรายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายทีม่ีการตอบรบัปลายทาง และ ไม่มีการตอบรับ

ปลายทาง โดยรายงานจะแสดงรายละเอยีด หน่วยงานปลายทาง, จ านวนใบอนุญาตสตัว์/ซากสัตว์, จ านวนที่ตรวจรับ
สัตว์/ซากสตัว์, จ านวนท่ีไมไ่ดต้รวจรับสตัว์/ซากสัตว ์

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายที่มีการตอบรับปลายทาง 
และ ไม่มีการตอบรับปลายทาง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบและมสีถานะปกติ

- ข้อมูลที่ออกรายงานจะต้องมีการบันทึกผลการตรวจรับปลายทาง และรายละเอียดต่างๆของกระบวนการ

ตรวจรับปลายทาง

หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม
➢ การพิมพ์รายงาน

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน ดงันี้

1.1. ป้อนวันที่ออกใบอนุญาต , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.2. ป้อนหน่วยงานท่ีตรวจรับปลายทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง  กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.3. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบการ ท่ัวไป หรือ e-Privilege Permit 

1.4. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ PDF โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

รายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายท่ีมีการตรวจปล่อยต้นทาง และ ไม่มีการตรวจปล่อยต้นทาง        (Emm11r170)   

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีออกรายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายทีม่ีการตรวจปล่อยต้นทาง และ ไม่มีการตรวจปล่อยต้น
ทาง โดยรายงานจะแสดงรายละเอียด หน่วยงานต้นทาง, จ านวนใบอนุญาตสตัว์/ซากสัตว์, จ านวนท่ีตรวจปล่อยสัตว/์ซาก
สัตว์, จ านวนท่ีไม่ได้ตรวจปล่อยสตัว์/ซากสัตว ์

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานสรุปใบอนุญาตเคลื่อนย้ายที่มีการตรวจปล่อยต้นทาง 
และ ไม่มีการตรวจปล่อยต้นทาง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบและมสีถานะปกต ิ

- ข้อมูลที่ออกรายงานจะต้องมีการบันทึกผลการตรวจปล่อยต้นทาง และรายละเอียดต่างๆของกระบวนการ

ตรวจปล่อยต้นทาง 

 
หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การพิมพ์รายงาน  

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน ดงันี้ 

1.1. ป้อนวันที่ออกใบอนุญาต , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.2. ป้อนหน่วยงานท่ีตรวจปล่อยต้นทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง  กรณตี้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

1.3. คลิก  เพื่อเลือกประเภทผู้ประกอบการ ท่ัวไป หรือ e-Privilege Permit 

1.4. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ PDF โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

รายงานสถิติการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร               (Emm11r180)   

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีออกรายงานสถิตกิารเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสตัว์ภายในราชอาณาจักร โดยรายงานจะแสดง
รายละเอียด จังหวดั, อ าเภอ/เขต, ต าบล/แขวง, จ านวนชนิดสัตว์ตามประเภทสตัว์ที่เลือก 

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานสถิติการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสตัว์ภายใน
ราชอาณาจักร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ 

- ข้อมูลที่ออกรายงานจะต้องมีการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสตัว์ภายในราชอาณาจักร ร.3, ร.4, ร.5 ภายใน

ช่วงวันท่ีที่ออกรายงาน 

 
หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การพิมพ์รายงาน  

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

1.1. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูกรณีเคลื่อนย้าย ย้ายเข้าในพื้นที ่หรือ ย้ายออกนอกพ้ืนท่ี 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกส านักงานปศสุตัว์เขตจาก List รายการที่แสดง 

− ป้อนจังหวัด หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.3. ป้อนวัตถุประสงค์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง  กรณตีอ้งการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้

คลิกปุ่ม  

1.4. ป้อนช่วงวันท่ีเคลื่อนย้าย , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.5. ป้อนประเภทสัตว์ 1 , ประเภทสตัว์ 2 ,  ประเภทสัตว์ 3 , ประเภทสตัว์ 4 , ประเภทสัตว์ 5 , ประเภท

สัตว์ 6 หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง  กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.6. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ Microsoft Excel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

รายงานสถิติการตรวจผ่านด่าน เที่ยวขึ้น/เท่ียวลง  (Emm11r190)  

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกรายงานสถิติการตรวจผ่านด่าน เที่ยวขึ้น/เที่ยวลง โดยรายงานจะแสดงรายละเอียด ด่าน, 

จุดตรวจ, โค, กระบือ, สุกร, ไก่, แพะ, แกะ, กวาง 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานสถิติการตรวจผ่านด่าน เที่ยวข้ึน/เทีย่วลง โปรแกรมจะ
แสดงหน้าจอดังรปู 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

- ข้อมูลที่ออกรายงานสถติิการตรวจผ่านด่าน เที่ยวขึ้น/เที่ยวลงได้ จะต้องผ่านการตรวจผ่านด่านและผ่าน

การอนุญาตแล้วเท่าน้ัน

หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม
➢ การพิมพ์รายงาน

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 
 

 

1.1. ป้อนด่าน , จุดตรวจ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง  กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ 
ให้คลิกปุ่ม  

1.2. คลิก  เพื่อเลือกเที่ยว เที่ยวข้ึน หรอื เที่ยวลง 

1.3. ป้อนวันที่ตรวจผ่านด่าน , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.4. ป้อนประเภทสัตว์ 1 , ประเภทสตัว์ 2 ,  ประเภทสัตว์ 3 , ประเภทสตัว์ 4 , ประเภทสัตว์ 5 , ประเภท

สัตว์ 6 หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง  กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.5. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ Microsoft Excel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู  

 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

รายงานสถิติ “ไก่ไข่” รายสัปดาห์                                                 (Emm11r200)   

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีออกรายงานสถิติ “ไก่ไข่” รายสัปดาห์ โดยรายงานจะแสดงรายละเอียด สัปดาห์ที่, ไก่ไข่รุ่น, 
ไก่ไข่ปลดระวาง, ลูกไกไ่ข,่ ลูกไก่ไข่ GP, ลูกไก่ไข่ PS  

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานสถิติ “ไก่ไข่” รายสัปดาห์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ 

- ข้อมูลที่ออกรายงานสถติิรายงาน “ไก่ไข่” รายสัปดาห์ จะต้องผ่านการตรวจ และสิ้นสดุกระบวนการตรวจ

รับปลายทางเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การพิมพ์รายงาน  

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน ดงันี ้
1.1. ป้อน ปี พ.ศ. , ตั้งแต่สัปดาห์ที่ , ถงึสัปดาห์ที ่

221



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.2. ป้อนวัตถุประสงค์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง  กรณตีอ้งการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้
คลิกปุ่ม  

1.3. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ PDF โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

รายงานสถิติ “ไก่เนื้อ” รายสัปดาห ์                                                (Emm11r210)   

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีออกรายงานสถิติ “ไกเ่นื้อ” รายสปัดาห์ โดยรายงานจะแสดงรายละเอียด สัปดาห์ที่, ไกเ่นื้อ, 
ลูกไก่เนื้อ, ลูกไก่เนื้อ GP, ลูกไกเ่นือ้ PS  

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานสถิติ “ไกเ่นื้อ” รายสัปดาห์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ 

- ข้อมูลที่ออกรายงานสถติิรายงาน “ไกเ่นื้อ” รายสปัดาห์ จะต้องผ่านการตรวจ และสิ้นสดุกระบวนการ

ตรวจรับปลายทางเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

 
หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การพิมพ์รายงาน  

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน ดงันี ้
1.1. ป้อนปี พ.ศ. , ตั้งแต่สัปดาห์ที่ , ถึงสัปดาห์ที ่

1.2. ป้อนวัตถุประสงค์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง  กรณตีอ้งการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้
คลิกปุ่ม  
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

1.3. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ Microsoft Excel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

➢ การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

รายงานการสั่งซื้อเบอร์หู                                                            (Emm11r410)   

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปศุสตัว์จังหวัดหรอืกองสารวัตรและกักกันสามารถพิมพ์รายงานการสั่งซื้อเบอร์หู ตามที่
ผู้ประกอบการที่มีการสั่งซื้อเบอรห์ูจากบริษัทผูผ้ลติเบอรห์ูได้  

การใช้โปรแกรม     
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร >> คลิก รายงาน >> คลิก รายงานการสั่งซื้อเบอร์หู โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 

−  

 
หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การพิมพ์รายงาน   

1. ระบุเงื่อนไขในการพมิพ์รายงาน (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

1.1. ป้อนบริษัทผู้ผลิตเบอร์หู , ผู้ประกอบการที่สั่งเบอร์หู หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง  
กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2. ป้อนวันที่สั่งซื้อเบอร์หู , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

1.3. ป้อนอ าเภอ/จังหวัด ของสัตว์ , โครงการ / แหล่งที่มา ของสตัว์ , ชนิดสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือก
ข้อมูลสถานะจาก List รายการที่แสดง 

1.4. คลิก  เพื่อเลือกสถานะการสั่งผลิด ยังไม่ได้สั่งผลิต , สั่งผลติแล้ว หรอื ทั้งหมด 

1.5. คลิก  เพื่อเลือกสถานะการรบัเบอร์หู ยังไมไ่ดร้ับเบอร์หู , ไดร้ับเบอรห์ูแล้ว หรือ ทั้งหมด 

1.6. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ PDF โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

➢ การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู 
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