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การขอและออกใบอนุญาตน าสัตว์และซากสัตว์ เข้าในราชอาณาจักร 

flow chart การขออนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์นำเข้าราชอาณาจักร (1)

สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ท่ีน าเข้าผู้ประกอบการ

1. ย่ืนแบบคำขออนุญาตนำสัตว์
หรือ ซากสัตว์เข้า / ออก / ผ่าน

ราชอาณาจักรไทย ร.1/1

เร่ิมต้น

5. ตรวจสอบเอกสาร
(Manual)

10. รับเอกสาร Notification for
importation of animals and

animal products /
แจ้งยืนยันการน าเข้า 3 วัน

ก่อนการน าเข้า

2. ออกใบแจ้งยอดค่าคำขอ

9. ออกใบแจ้งอนุญาตนำเข้า
และเง่ือนไขการน าเข้า

(Requirement)
Notification for

importation of animals
and animal products

6. บันทึกผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบ

7. แจ้งแก้ไขข้อบกพร่อง8. แก้ไขข้อบกพร่อง

3. ชำระค่าคำขอ

4. รับคำขอ

1

ครบถ้วนและถูกต้องไมค่รบถ้วนหรือไมถู่กต้อง

1
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flow chart การขออนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์นำเข้าราชอาณาจักร (2)

สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ท่ีน าเข้าผู้ประกอบการ

16. รับใบ Import permit
for animals and

animal products /
ด าเนินพิธีการทางศุลกากร

20. รับ สัตว์-ซากสัตว์

17. ดำเนินการขอตรวจปล่อย
สัตว์-ซากสัตว์

ส้ินสุด

ใบ  Import permit
for animals and
animal products

19. เก็บตัวอย่างส่ง
ห้องปฏิบัติการ

11. บันทึกผลยืนยันการนำเข้า

15. ส่งข้อมูลใบอนุญาต
ไป NSW

18. ตรวจปล่อยสัตว์-ซากสัตว์

14. ออกใบอนุญาตนำเข้า

12. ออกใบแจ้งยอดชำระค่า
ธรรมเนียม

13. ชำระค่าธรรมเนียม

1

2
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1. ผู้ประกอบการ ด าเนินการยื่นแบบค าขออนุญาตน าสัตว์ หรือ ซากสัตว์ เข้า/ออก/ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) 

พร้อมเอกสารประกอบค าขอ ผ่านระบบ โดยใช้โปรแกรม Req10i020 ร.1/1 : แบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซาก

สัตว์ เข้าราชอาณาจักรไทย 

2. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ที่น าเข้า ออกใบแจ้งยอดค่าค าขอ เพื่อให้ผู้ประกอบการช าระค่าค าขอ 10 บาท 

โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

3. ผู้ประกอบการ ด าเนินการช าระค่าค าขอ โดยสามารถช าระเงินได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย รับเงินจากหน้า

เคาน์เตอร์ หรือ รับช าระเงินผ่านระบบ e-Payment (Manual) 

4. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ที่น าเข้า ด าเนินการรับค าขอผ่านระบบ  โดยหลังจากนี้ผู้ประกอบการจะไม่

สามารถแก้ไขค าขอได้  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

5. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ที่น าเข้า ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดค าขอ และ

เอกสารประกอบค าขอต่าง ๆ  เพื่อออกใบแจ้งอนุญาตน าสัตว์ หรือ ซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร(Notification for 

importation of animals and animal products) พร้อมส าเนาเง่ือนไข (Requirement)  (Manual) 

6. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ที่น าเข้า ด าเนินการบันทึกผลการตรวจสอบ โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : 

สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

7. กรณี “ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง” สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ที่น าเข้า ด าเนินการแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่องไป

ยังผู้ประกอบการผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

8. ผู้ประกอบการ ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่ทางสัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ที่น าเข้าได้แจ้งมา หลังจาก

ที่ด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดึงค าขอกลับไปเพื่อพิจารณาใหม่   โดยใช้โปรแกรม 

Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

9. กรณี “ครบถ้วนและถูกต้อง” สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ท่ีน าเข้า ด าเนินการออกใบแจ้งอนุญาตน าสัตว์ หรือ 

ซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร(Notification for importation of animals and animal products) พร้อมส าเนา

เง่ือนไข (Requirement))  โดยใช้โปรแกรม Emm21i010 : บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าใน

ราชอาณาจักร 

10. ผู้ประกอบการ ด าเนินการรับใบเอกสาร Notification for importation of animals and animal products  

หลังจากนั้นน าส่งไปยังประเทศต้นทางทันที เพื่อจะได้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องตาม Requirement พร้อมกับแจ้งยืนยัน

การน าเข้า 3 วันก่อนการน าเข้า (Manual) 

11. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ที่น าเข้า ด าเนินการบันทึกผลยืนยันการน าเข้า ประกอบด้วย วันที่ เวลา ที่น าเข้า, 

เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือเที่ยวขบวนรถไฟ  หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์  หรือซากสัตว์เข้าใน

ราชอาณาจักร เป็นต้น  โดยใช้โปรแกรม Emm21i010 : บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในราชอาณาจกัร 

12. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ที่น าเข้า  ด าเนินการออกใบแจ้งยอดช าระค่าธรรมเนียม พร้อมกับแจ้งให้ 

ผู้ประกอบการ มาช าระค่าธรรมเนียม  โดยใช้โปรแกรม Emm21i010 : บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า

ในราชอาณาจักร 
3
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13. ผู้ประกอบการ ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม โดยสามารถช าระเงินได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย รับเงินจากหน้า

เคาน์เตอร์ หรือ รับช าระเงินผ่านระบบ e-Payment  (Manual) 

14. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ท่ีน าเข้า ด าเนินการออกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร(Import 

permit for animals and animal products)   พร้ อมกับแจ้ ง ให้ รั บ ใบอนุญาตน าสัตว์หรื อซากสัตว์ เข้ า

ราชอาณาจักร(Import permit for animals and animal products)  โดยใช้โปรแกรม Emm21i010 : บันทึก

ใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในราชอาณาจักร 

15. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ที่น าเข้า ด าเนินการส่งข้อมูลใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร

(Import permit for animals and animal products) ไป National Single Window (NSW)  โดยใช้โปรแกรม 

Emm21i010 : บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในราชอาณาจักร 

16. ผู้ประกอบการ ด าเนินการรับใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร(Import permit for animals and 

animal products) และไปด าเนินการพิธีการทางศุลกากรต่อไป  (Manual) 

17. ผู้ประกอบการ ด าเนินการขอตรวจปล่อยสัตว์-ซากสัตว์ (Manual)  

18. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ที่น าเข้า ด าเนินการตรวจปล่อยสัตว์-ซากสัตว์  โดยใช้โปรแกรม Emm21i010 : 

บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในราชอาณาจักร 

19. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ที่น าเข้า  สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ   โดยใช้โปรแกรม 

Emm21i120 : บันทึกผลการเก็บตัวอย่าง (LAB)   

20. ผู้ประกอบการ ด าเนินการรับสัตว-์ซากสัตว์  
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  

การขอและออกใบอนุญาตน าสัตว์และซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร 

flow chart การขออนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร (1)

สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ปลายทางสัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทางผู้ประกอบการ

1. ย่ืนแบบคำขออนุญาตนำสัตว์
หรือ ซากสัตว์เข้า / ออก / ผ่าน

ราชอาณาจักรไทย ร.1/1

เร่ิมต้น

7. ออกใบแจ้งอนุญาตนำผ่าน
และเง่ือนไขการน าผ่าน

(Requirement)

9. บันทึกผลยืนยันการนำผ่าน

8. รับเอกสาร Notification for
transit of animals and

animal products /
แจ้งยืนยันการน าเข้า 3 วัน

Notification for transit of
animals and animal

products

5. ตรวจสอบเอกสาร
(Manual)

6. บันทึกผลการตรวจสอบ

ผลตรวจสอบ

3. ชำระค่าคำขอ

ส้ินสุด

2. ออกใบแจ้งยอดค่าคำขอ

4. รับคำขอ

10. ออกใบแจ้งยอดค่า
ธรรมเนียม

11. ชำระค่าธรรมเนียม

1

ครบถ้วนและถูกต้อง

ไมค่รบถ้วนหรือไมถู่กต้อง
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
  

flow chart การขออนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร (2)

สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ปลายทางสัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทางผู้ประกอบการ

12. ออกใบอนุญาตนำผ่าน

15. นำสัตว์-ซากสัตว์ไปยังด่าน
ปลายทาง

14. รับใบ Transit permit
for animals and

animal products /
ด าเนินพิธีการทางศุลกากร

ส้ินสุด

ใบ  Transit permit
for animals and
animal products

16. ตรวจรับสัตว์-ซากสัตว์ปลาย
ทาง

13. ส่งข้อมูลใบอนุญาตไป NSW

1
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ผู้ประกอบการ ด าเนินการยื่นแบบค าขออนุญาตน าสัตว์ หรือ ซากสัตว์ เข้า/ออก/ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) 

พร้อมเอกสารประกอบค าขอ ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Req10i030 ร.1/1 : แบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซาก

สัตว์ ผ่านราชอาณาจักรไทย 

2. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทาง ออกใบแจ้งยอดค่าค าขอ เพื่อให้ผู้ประกอบการช าระค่าค าขอ 10 บาท  

โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

3. ผู้ประกอบการ ด าเนินการช าระค่าค าขอ โดยสามารถช าระเงิน ได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย รับเงินจากหน้า

เคาน์เตอร์, รับช าระเงินผ่านระบบ e-payment รายละเอียดที่จัดเก็บประกอบด้วย เลขที่, เล่มที่, วันที่ช าระ, 

จ านวนเงิน (Manual) 

4. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทาง ด าเนินการรับค าขอผ่านระบบ  โดยหลังจากนี้ผู้ประกอบการจะไม่สามารถ

แก้ไขค าขอได้  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

5. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทาง ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดค าขอ และ

เอกสารประกอบค าขอต่าง ๆ (เพื่อออกใบแจ้งอนุญาตน าสัตว์ หรือ ซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร(Notification for 

transit of animals and animal products) พร้อมส าเนาเง่ือนไข (Requirement)) (Manual) 

6. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทาง ด าเนินการบันทึกผลการตรวจสอบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : 

สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต  

กรณี “ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง” จะสิ้นสุดการด าเนินการขออนุญาตน าสัตว์ หรือ ซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร(ไม่
อนุญาตให้น าผ่านราชอาณาจักร) 

7. กรณี “ครบถ้วนและถูกต้อง” สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทาง ด าเนินการออกใบแจ้งอนุญาตน าสัตว์ หรือ 

ซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร(Notification for transit of animals and animal products) พร้อมส าเนาเง่ือนไข 

(Requirement))  โดยใช้โปรแกรม Emm21i020 : บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร 

8. ผู้ประกอบการ ด าเนินการรับใบเอกสาร Notification for transit of animals and animal products(ให้น า

ส่งไปยังประเทศต้นทางทันที เพื่อจะได้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องตาม Requirement) พร้อมกับแจ้งยื่นยันการน าผ่าน 3 

วันก่อนการน าผ่าน (Manual) 

9. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทาง ด าเนินการบันทึกผลยืนยันการน าผ่าน ประกอบด้วย วันที่ เวลา ที่น าเข้า, 

เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือเที่ยวขบวนรถไฟ  หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์  หรือซากสัตว์ ผ่าน

ราชอาณาจักร เป็นต้น โดยใช้โปรแกรม Emm21i020 : บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร 

10. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทาง ด าเนินการออกใบแจ้งยอดช าระค่าธรรมเนียม พร้อมกับแจ้งให้ 

ผู้ประกอบการ มาช าระค่าธรรมเนียม  โดยใช้โปรแกรม Emm21i020 : บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ ผ่าน

ราชอาณาจักร 

11. ผู้ประกอบการ ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม โดยสามารถช าระเงินได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย รับเงินจากหน้า

เคาน์เตอร์ หรือ รับช าระเงินผ่านระบบ e-Payment (Manual) 

7



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

12. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทาง ด าเนินการออกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร(Transit 

permit for animals and animal products)  พร้อมกับแจ้งให้ ผู้ประกอบการมารับใบอนุญาตน าสัตว์หรือซาก

สัตว์ผ่านราชอาณาจักร(Transit permit for animals and animal products)  โดยใช้โปรแกรม Emm21i020 : 

บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร 

13. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทาง ด าเนินการส่งข้อมูลใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร

(Transit permit for animals and animal products) ไป National Single Window (NSW)  โดยใช้โปรแกรม 

Emm21i020 : บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร 

14. ผู้ประกอบการ ด าเนินการรับใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร(Transit permit for animals and 

animal products) และไปด าเนินการพิธีการทางศุลกากรต่อไป (Manual) 

15. ผู้ประกอบการ ด าเนินการน าสัตว์-ซากสัตว์ไปยังด่านปลายทาง (Manual) 

16. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ปลายทาง ด าเนินการตรวจรับสัตว์-ซากสัตว์ปลายทาง 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  

การขอและออกใบอนุญาตน าสัตว์และซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 

flow chart การขออนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (1)

สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทางผู้ประกอบการ

1. ติดต่อประเทศปลายทาง
เพ่ือขอทราบเง่ือนไข
(Requirement)

เร่ิมต้น

4. ออกใบแจ้งยอดค่าคำขอ

2. ตรวจสอบโรคระบาดสัตว์
ตรวจสอบแหล่งทีม่าของซากสัตว์

3. ย่ืนแบบคำขออนุญาตนำสัตว์ หรือ
ซากสัตว์เข้า / ออก / ผ่าน
ราชอาณาจักรไทย ร.1/1

7. ตรวจสอบเอกสาร
(Manual)

8. บันทึกผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบ

9. แจ้งแก้ไขข้อบกพร่อง10. แก้ไขข้อบกพร่อง

5. ชำระค่าคำขอ

6. รับคำขอ

11. ออกใบแจ้งยอดชำระค่า
ธรรมเนียม

12. ชำระค่าธรรมเนียม

1

ครบถ้วนและถูกต้องไมค่รบถ้วนหรือไมถู่กต้อง
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
  

flow chart การขออนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (2)

สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทางผู้ประกอบการ

14. ออกใบรับรอง
สุขศาสตร์ซากสัตว์

15. ส่งข้อมูลใบอนุญาตไป
NSW

13. ออกใบอนุญาตนำออก

ส้ินสุด

Health Certificate

ใบ  Export permit
for animals and
animal products

16. รับใบ Export permit
for animals and

animal products /
Health Certificate /

ด าเนินพิธีการทางศุลกากร

1
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ผู้ประกอบการ ด าเนินการตดิต่อประเทศปลายทาง เพื่อขอทราบเงื่อนไข (Requirement) การน าเข้า (Manual) 

2. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตวต์น้ทาง ด าเนินการตรวจสอบโรคระบาดสตัว์ ตรวจสอบแหล่งที่มาของซากสัตว์ 

ตามทีผู่้ประกอบการน า Requirement มาขอค าแนะน าจากสัตวแพทย์ด่านกักสัตว์ เพื่อด าเนินการตรวจสอบโรค 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และอื่น ๆ ตาม Requirement ที่ประเทศปลายทางก าหนด (Manual) 

3. ผู้ประกอบการ ด าเนินการยื่นแบบค าขออนุญาตน าสัตว์ หรือ ซากสตัว์ เข้า/ออก/ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ค.1/1) 

พร้อมเอกสารประกอบค าขอ ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Req10i040 ร.1/1 : แบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซาก

สัตว์ ออกนอกราชอาณาจักรไทย 

4. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทาง ออกใบแจ้งยอดค่าค าขอ เพื่อให้ผู้ประกอบการช าระค่าค าขอ 10 บาท  

โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

5. ผู้ประกอบการ ด าเนินการช าระค่าค าขอ โดยสามารถช าระเงิน ได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย รับเงินจากหน้า

เคาน์เตอร์, รับช าระเงินผ่านระบบ e-payment รายละเอียดที่จัดเก็บประกอบด้วย เลขที่, เล่มที่, วันที่ช าระ, 

จ านวนเงิน (Manual) 

6. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตวต์น้ทาง ด าเนินการรับค าขอผ่านระบบ  โดยหลังจากนีผู้้ประกอบการจะไมส่ามารถ

แก้ไขค าขอได้  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

7. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตวต์น้ทาง ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอยีดค าขอ และ

เอกสารประกอบค าขอต่าง ๆ (Manual) 

8. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตวต์น้ทาง ด าเนินการบันทึกผลการตรวจสอบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : 

สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

9. กรณี “ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง” สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตวต์้นทาง ด าเนินการแจ้งให้แกไ้ขข้อบกพร่องไป

ยังผู้ประกอบการผ่านระบบ โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

10. ผู้ประกอบการ ด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่อง ตามที่ทางสัตวแพทย์ประจ าดา่นกักกันสัตวต์้นทางได้แจ้งมา หลังจากท่ี

ด าเนินการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ เจ้าหน้าท่ีจะดึงค าขอกลับไปเพื่อพิจารณาใหม่ 

11. กรณี “ครบถ้วนและถูกต้อง” สัตวแพทย์ประจ าดา่นกักกันสัตวต์้นทาง ด าเนินการออกใบแจ้งยอดช าระ

ค่าธรรมเนียม พร้อมกับแจ้งให้ ผูป้ระกอบการ มาช าระค่าธรรมเนียม โดยใช้โปรแกรม Emm21i030 : บันทึก

ใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 

12. ผู้ประกอบการ ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม โดยสามารถช าระเงินได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย รับเงินจากหน้า

เคาน์เตอร์ หรือ รับช าระเงินผ่านระบบ e-Payment  (Manual) 

13. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทาง ด าเนินการออกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร

(Export permit for animals and animal products)  พร้อมกับแจ้งให้ ผู้ประกอบการมารับใบอนุญาตน าสัตว์

หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร(Export permit for animals and animal products)  โดยใช้โปรแกรม 

Emm21i030 : บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

14. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตวต์น้ทาง ด าเนินการออกใบรับรองสขุศาสตร์ซากสตัว์ Health Certificate  โดยใช้

โปรแกรม Emm21i090 : บันทึกหนังสือรับรองสุขภาพสตัว์ และสขุศาสตร์ซากสตัว ์

15. สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตวต์น้ทาง ด าเนินการส่งข้อมลูใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร

(Export permit for animals and animal products) ไป National Single Window (NSW)  โดยใช้โปรแกรม 

Emm21i030 : บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสตัว์ ออกนอกราชอาณาจักร 

16. ผู้ประกอบการ ด าเนินการรับใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร(Export permit for animals 

and animal products), ใบ Health Certification และไปด าเนินการพิธีการทางศุลกากรต่อไป 
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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 ่

16



  
   
                                        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 

 3. เลือกคลิกบริการย่อยที่ต้องการใช้งาน จะแสดงรายชื่อโปรแกรม ดังรูป 

รายชื่อบริการหลัก 

รายชื่อบริการย่อย 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอแสดงรายชื่อโปรแกรม 

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

 ระบบจะแสดงช่ือโปรแกรม ดังรปู 

 
หน้าจอแสดงชื่อโปรแกรมในรูปแบบ 1 โปรแกรมต่อแถว (แบบ Detail) 

 

 

 

แสดงรายชื่อโปรแกรมแบบ 
Detail (แบบละเอียด) 

รายชื่อโปรแกรม 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

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

 
หน้าจอแสดงชื่อโปรแกรมในรูปแบบ 2 โปรแกรมต่อแถว (แบบ List) 

 6. เมื่อต้องการให้ หน้าจอแสดงช่ือโปรแกรมในรูปแบบหลายโปรแกรมต่อแถว (แบบ Icon) ให้คลิกที่ ไอคอน 

 ระบบจะแสดงช่ือโปรแกรม ดังรปู  

 
หน้าจอแสดงชื่อโปรแกรมในรูปแบบหลายโปรแกรมต่อแถว (แบบ Icon) 

 

แสดงชื่อโปรแกรมแบบ List 
(แบบเรยีงตามตัวอักษร) 

แสดงชื่อโปรแกรมแบบ Large Icon 
(แบบรปูสัญลักษณ์ขนาดใหญ่) 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การใช้งานปุ่มในระบบ ดังนี ้
 

 

➢ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอโปรแกรม 

ในหน้าจอโปรแกรมแตล่ะโปรแกรมจะมีวิธีการท างานเหมือนกัน  แต่จะแตกต่างกันที่หน้าจอโดย
เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการท างาน  ดังรูป 

  

 
1. Title Bar   –  แสดง Logo และช่ือหน่วยงาน  ส่วนทางขวาแสดงวันเวลาและชือ่ผู้ใช้งาน  
2. Menu Bar  –  แสดงช่ือโปรแกรมทีผู่้ใช้เข้าใช้งาน  
3. ส่วนการค้นหา แสดงผลการค้นหา และการท างานโปรแกรม 
4. รายละเอียดที่อยูห่น่วยงาน  

สัญลักษณ์ การใช้งานปุ่ม 

 
ปุ่มส าหรับสั่งให้กลบัสู่หน้าจอบริการ 

 
ปุ่มส าหรับเลือกรูปแบบการแสดง 

 
ปุ่มส าหรับดูข้อมลูผู้ใช้งาน เปลีย่นรหัสผ่าน และ การออกจากระบบ 

 ปุ่มส าหรับแสดงรายการแจ้งเตือน 

1 

 2 

 
3 
 

 
 

 

 4 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การใช้งานปุ่มในโปรแกรม ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ การใช้งานปุ่ม 

 
ปุ่มส าหรับสั่งให้ออกจากโปรแกรม 

 ปุ่มส าหรับช่วยเหลือในการใช้งานโปรแกรม 

 
ปุ่มเง่ือนไขส าหรับสั่งให้โปรแกรมท าการสืบค้นข้อมลู 

 
ปุ่มส าหรับสั่งให้ไปหน้าเพิ่มข้อมลู (พบในบางโปรแกรม) หรือ ไป
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 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

สัญลักษณ์ การใช้งานปุ่ม 

 
คลิกปุ่ม  ช่วยค้นหาข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น ชนิดสัตว์ เป็นต้น 

ซึ่งจะใช้คู่กับปุ่ม  เพื่อเป็นการเคลยีร์ค่าข้อมลูที่เลือกไว้  

 คลิกปุ่ม  ช่วยค้นหาข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น ด่านศุลกากร 

เป็นต้น ซึ่งจะใช้คู่กับปุ่ม  เพื่อเป็นการเคลียร์ค่าข้อมูลที่เลือกไว้  

 
ประเภทของข้อมูลที่เลือกจากการคลิกปุ่ม  จะแสดงรายการ
ข้อมูลมาให้เลือก 

 
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 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

สัญลักษณ์ การใช้งานปุ่ม 

 

สัญลักษณ์ที่แสดงก ากับหัวข้อของข้อมูลบนหน้าจอ เป็น
เครื่องหมายแสดงให้ผู้ใช้รู้ว่าเป็นขอ้มูลที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล 
เป็นค่าว่างไมไ่ด ้

 

➢ ประเภทของโปรแกรมในระบบงาน 

โปรแกรมที่ใช้งานในระบบงานสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดตาม ประเภทของการใช้งาน ได้แก่ 

1. โปรแกรมบันทึก/แก้ไข ใช้ในการบนัทึก เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือสอบถามข้อมูล  
2. โปรแกรมรายงานทั่วไปของระบบ ใช้ในการออกรายงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ  

 

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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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

3. การแก้ไขข้อมลู 

 เมื่อท าการค้นหาข้อมูลเรียบร้อย หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมลู ซึ่งมขีั้นตอนดังน้ี 

4.1 จากหน้าจอค้นหาข้อมลู ให้ผู้ใช้คลกิ  เพื่อเลือกรายการที่ต้องการแกไ้ข   
4.2 ท าการแก้ไขข้อมลูที่ต้องการ  

4.3 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่ท าการแก้ไข    

4.4 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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▪ 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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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

5. การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม  เพื่อออกจากโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการออกจากโปรแกรม 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการออกจากโปรแกรมและย้อนกลับหน้าจอเมนหูลัก 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

ร.1/1 : แบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์และซากสัตว์ เข้าราชอาณาจักรไทย  (Req10i020) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกรายละเอียดแบบฟอร์มค าขออนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว ์เข้าราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก แบบฟอรม์ใบค าขอ

เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ >> คลิก ร.1/1 : แบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตวห์รือซากสัตว์ เข้าราชอาณาจักรไทย 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ (ลงทะเบียน)

หน้าจอเริ่มต้น 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

วิธีการใช้งานโปรแกรม
➢ การเพ่ิมข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ เข้าราชอาณาจักร
1. จากหน้าจอเริม่ต้น โปรแกรมแสดงข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ เข้าราชอาณาจักร

ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้
1.1. ช่ือผู้ยื่น/ผูม้ีอ านาจลงนาม/เจ้าของ แสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ ตามผู้ประกอบการที่ Login เข้าใช้งาน

ประกอบด้วย ช่ือ , เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขทะเบยีนการค้า , ท่ีอยู ่, รหัสไปรษณีย์ , โทรศัพท์มือถือ , 
โทรศัพท ์, โทรสาร , E-mail , อาชีพ 

1.2. รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอรม์ใบค าขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ เข้าราชอาณาจักร ประกอบด้วย 

1.2.1. ป้อนยื่นเรื่อง ณ ด่านกักกันสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 
กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

1.2.2. ป้อนวันทีย่ื่น หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2.3. ป้อนน าเข้าราชอาณาจักร โดยทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่
แสดง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

1.2.4. ป้อนพาหนะชื่อ/ยี่ห้อ , เลขทะเบยีน/เที่ยวบิน 

1.2.5. ป้อนโดยมีวตัถุประสงค์การน าเข้าเพื่อ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่
แสดง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

1.2.6. ป้อนระบุ , น าเข้าประเทศไทย จากเมืองท่าช่ือ 

1.2.7. ป้อนประเทศ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

1.2.8. ป้อนก าหนดถึงประเทศไทยวันนี้ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2.9. ป้อนเวลา หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 

1.2.10. คลิก  เพื่อเลือกโดยมีความประสงค์จะขออนุญาตน า สัตว์ หรือ ซากสัตว ์
1.2.11. ป้อนสถานท่ีเลี้ยง หรือกักดูอาการก่อนน าเข้า ณ , เลขท่ี , ถนน , เมอืง , รัฐ , รหัสไปรษณีย์ , 

โทรศัพท์ , โทรสาร 

1.2.12. ป้อนประเทศ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่ 

1.2.13. กรณี คลิก  เพื่อเลือกสถานท่ีเลี้ยง/เก็บ หรือกักดูอาการหลังน าเข้า ณ ระบตุาม ต.ร.4 / 
ต.ร.ช.4 
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- ป้อนระบุตาม ต.ร.4 / ต.ร.ช.4 หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่

แสดง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  
- โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในส่วนของที่อยู่ให้อัตโนมัติ ประกอบด้วย เลขท่ี , หมู่ , ตรอก , 

ซอย , ถนน ,  รหัสไปรษณีย์ , โทรศัพท ์, โทรสาร ไมส่ามารถแก้ไขได ้

1.2.14. กรณี คลิก  เพื่อเลือกสถานท่ีเลี้ยง/เก็บ หรือกักดูอาการหลังน าเข้า ณ  ระบุเอง 
- ป้อนสถานท่ีเลี้ยง/เก็บ หรือกักดูอาการหลังน าเข้า ณ , เลขท่ี , หมู่ , ตรอก , ซอย, ถนน , 

รหัสไปรษณีย์ , โทรศัพท ์, โทรสาร , ได้รบัการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์เลขท่ี 

1.2.15. ป้อนต าบล/อ าเภอ/ หรือจังหวัด คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.16. ป้อนตั้งแต่วันท่ี , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิกปุ่ม

บันทึก จะปรากฏปุม่  ,  ,  ,  ) 
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หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว/์ซากสตัว์ เขา้ราชอาณาจักร 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าเข้า  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดสัตว์ที่น าเข้าไดก้็ต่อเมื่อระบุ “โดยมคีวามประสงค์จะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสตัว์ ที่น าเขา้ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าเข้า คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูลชนิดสัตว์ที่น าเขา้ โปรแกรม
จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว์ที่น าเข้า 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลชนิดสตัว์ที่น าเข้า (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์
ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

2.1. ป้อนชนิด , รหัสพิกัดศลุกากร หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจากตาราง 
2.2. ป้อนชนิดเพิ่มเติม 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเพศจาก List รายการที่แสดง 

2.4. ป้อนหน่วย หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  

2.5. ป้อนจ านวน , เลขท่ี Invoice , ล าดับที่ใน Invoice 

2.6. คลิก  กรณไีม่มหีมายเลขประจ าตวัสัตว์(NID) ดังรูป 
 

 
 

2.7. ป้อนอายุ , สี , Microchip/Tattoo/Others 

2.8. ป้อนวันที ่Invoice หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

37



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมเคลียรห์น้าจอเป็นค่าว่างส าหรับท าการบันทึกเพิ่มข้อมลูต่อไป 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถกรอกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลหมายเลขประจ าตัว
สัตว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ เกีย่วกับหมายเลขประจ าตัวสัตว์ (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ฟิลด์ที่
จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) มี 2 วิธี ดังนี ้
2.1. วิธีที่ 1 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ที่ละ 1 รายการ 

2.1.1. ป้อนหมายเลขประจ าตัวสัตว์ ที่ตารางหมายเลขประจ าตัวสัตว ์

2.1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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หน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตวัสัตว์ 

2.2. วิธีที่ 2 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์มากกว่า 1 รายการ 

2.2.1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิม
ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอค้นหาหมายเลขประจ าตวัสัตว ์

2.2.2. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 
- เลขทะเบยีนฟาร์มมาตรฐาน , เลขทะเบียนฟารม์ปลอดโรค , เลขทะเบียนฟาร์มศูนย์ผสม

เทียม , ช่ือ , สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน 

- คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

- คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงผลหมายเลขประจ าตวัสตัว ์
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2.2.3. คลิก  ในตารางข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 

2.2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

2.2.5. คลิกปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า 

2.2.6. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์มากกวา่ 1 หมายเลข 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่น าเข้า  (สามารถกรอกข้อมลูชนิดซากสัตว์ทีน่ าเข้าได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์
จะขออนุญาตน า” = “ซากสตัว์”) 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดซากสัตว ์ที่น าเข้า 

 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดซากสัตว์ ท่ีน าเข้า คลิกปุม่  เพื่อเพิ่มข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่น าเข้า 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่น าเขา้ 

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

2.1 ป้อนซากสัตว์ , รหสัพิกัดศลุกากร หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 
2.2 ป้อนจ านวน , เลขท่ี Invoice , ล าดับที่ใน Invoice 

2.3 ป้อนหน่วย หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไข 

 ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.4 ป้อนวันที ่Invoice หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมเคลียรห์น้าจอเป็นค่าว่างส าหรับท าการบันทึกเพิ่มข้อมลูต่อไป 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลซากสัตว ์
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➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ เข้าราชอาณาจักร 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ เข้าราชอาณาจักร สามารถท าการ

แก้ไขข้อมูลหลักที่ต้องการ เช่น น าเข้าราชอาณาจักร โดยทาง , พาหนะชื่อ/ยี่ห้อ , เลขทะเบียน/เที่ยวบิน, 
น าเข้าประเทศไทย จากเมืองท่าช่ือ , เข้าทางด่านศุลกากร , สถานท่ีตรวจปล่อย , สถานท่ีเลี้ยง หรือกักดูอาการ
ก่อนน าเข้า ณ , สถานท่ีเลี้ยง/เก็บ หรือกักดูอาการหลังน าเข้า ณ เปน็ต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าเข้า  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดสัตว์ที่น าเข้าไดก้็ต่อเมื่อระบุ “โดยมคีวามประสงค์จะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”)   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูชนิดสตัว์ ท่ีน าเข้า เช่น ชนิดสัตว์ , รหสัพิกัดศลุกากร , 
เพศ , จ านวน , หน่วย ,  
กรณไีม่มีหมายเลขประจ าตัวสัตว์(NID) , เลขท่ี Invoice , วันท่ี Invoice หรือล าดับที่ใน Invoice เปน็ต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถแก้ไขข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น หมายเลขประจ าตัวสตัว์  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่น าเข้า  (สามารถแก้ไขข้อมลูชนิดซากสัตว์ทีน่ าเข้าได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์
จะขออนุญาตน า” = “ซากสตัว์”) 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูชนิดซากสัตว์ ที่น าเข้า เช่น ชนิดซากสัตว์ , รหัสพิกัด
ศุลกากร , จ านวน , หน่วย , เลขที่ Invoice , วันท่ี Invoice หรือล าดับที่ใน Invoice เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
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➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ เข้าราชอาณาจักร 

1. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ เข้าราชอาณาจักร (หมายเหตุ ต้องลบ
ข้อมูลชนิดสตัว์ , หมายเลขประจ าตัวสัตว์ หรือชนิดซากสตัว์ ก่อน) โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยนืยันการ
ลบข้อมูลดังรูป 

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าเข้า  (สามารถลบข้อมลูชนิดสตัว์ที่น าเข้าได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงคจ์ะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) แบ่งออกเป็น 2 วิธี 

1. วิธีที่ 1  การลบข้อมูลมากกว่า 1 รายการ 

1.1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา 
(สามารถเลือกได้หลายรายการ) 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 
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1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

2. วิธีที่ 2  การลบข้อมูลที่ละ 1 รายการ 
2.1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบจากตารางแสดงผลการค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลูที่

เลือกบนหน้าจอ 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมูลดังรูป 

 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถลบข้อมลูหมายเลขประจ าตัวสัตวไ์ด้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 
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2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่น าเข้า  (สามารถลบข้อมูลชนิดซากสัตว์ท่ีน าเข้าได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์
จะขออนุญาตน า” = “ซากสตัว์”) มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าเข้า” ตามที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การพิมพ์รายงาน 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ เข้าราชอาณาจักร คลิกปุม่ 

 เพื่อพิมพ์รายงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การคัดลอกข้อมลู  

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ เข้าราชอาณาจักร  

คลิกปุ่ม   เพื่อท าการคัดลอกข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการคดัลอกขอ้มูล 

3. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การแนบเอกสาร 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ เข้าราชอาณาจักร  

 คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมเอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอเอกสารแนบ 

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอเพิ่มเอกสารแนบ 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกไฟลเ์อกสารแนบ ดังรูป 
 

 
 

3.1 ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ 

3.2 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกไฟล์เอกสาร 

3.3 คลิกปุ่ม  เพื่อแนบไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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หน้าจออัพโหลดไฟล์เอกสาร 

3.4 ป้อนรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
3.5 ป้อนหมายเหต ุ

3.6 คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟลเ์อกสาร 

3.7 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกทั้งหมด 

4. คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเอกสารแนบ 

4.1 คลิกเลือกรายการที่ต้องการกรณีตอ้งการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม  บรรทดัหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข 

4.2 กรณีต้องการลบไฟล์ หรือ ดาวน์โหลด ให้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่
ต้องการโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการลบไฟล์เอกสาร 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขออนุญาต       (Emm21q060) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อสอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขอ ท่ีผู้ประกอบการไดย้ื่นค าขอผ่านระบบ(แสดงเฉพาะรายการใบค าขอ

ที่ยื่นเรื่องเท่านั้น) พร้อมท้ังพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าค าขอ เกี่ยวกับการน าสัตว์/ซากสตัว์ เข้าราชอาณาจักร 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิกสอบถาม >> คลิก สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขอ
อนุญาต โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
− ต้องมีข้อมูลการยื่นค าขอ ร.1/1 จากผู้ประกอบการ

− สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ทีน่ าเข้า จะต้องมีข้อมลูผู้ใช้งานในระบบ

− มีข้อมูลแบบฟอรม์ใบค าขออนุญาต ในระบบตามหน่วยงานท่ีผู้ประกอบการยื่นเรื่อง (ท่ียังไมไ่ด้อนุมตัใิบค า

ขอเท่านั้น)

หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีาร
ท างานของแต่ละส่วนมดีังนี ้
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลชนิดค าขอจาก List รายการที่แสดง 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเรียงข้อมลูตามจาก List รายการที่แสดง 

− คลิก  เพื่อเลือก น้อยไปมาก หรือ มากไปน้อย 
1.3. ป้อนเลขท่ีใบค าขอ 

1.4. ป้อนวันท่ียื่นค าขอ ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทนิ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

3. คลิกเลือกรายการใบค าขออนุญาต ท่ีต้องการปรับปรุงสถานะใบค าขอ หรือพิมพ์ใบแจ้งช าระเกี่ยวกับคา่ใบค า
ขอ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู  
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หน้าจอแสดงรายละเอียด 

 

➢ การเพ่ิมข้อมูล มรีายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลสถานะใบค าขอ มีรายละเอยีดดังนี ้

1. จากหน้าจอแสดงรายละเอียด คลกิปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

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

2.1. ป้อนสถานะการด าเนินการ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  
หมายเหตุ สถานะการด าเนินการ ประกอบด้วย หลักฐานประกอบค าร้อง(ไม่ผ่านการพิจารณาค าขอ 
(ยกเลิกใบค าขอ), ส่งค าร้อง, แจ้งช าระ, ตรวจเอกสารหลักฐาน, คณะกรรมการนัดออกตรวจรับรอง, 
ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์-ซากสัตว,์ ตรวจสอบสภาวะโรคระบาด/เก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ, รอ
ผลการตรวจรับรอง/รอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ, เสนอผู้มีอ านาจลงนาม, แจ้งช าระเงิน, อนุมัต ิ
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.2. ป้อนวันท่ีปรับปรุงสถานะ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลผลการด าเนินการจาก List รายการที่แสดง  
2.4. ป้อนหมายเหต ุ

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลย่อย 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรปู 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 

 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน (สามารถกรอกข้อมลูส่วนของการช าระเงินได้กต็่อเมื่อระบุ 
“สถานะการด าเนินการ” = “แจ้งช าระเงิน”) 

1. ท าการป้อนรายละเอยีดต่างๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถานะการช าระเงินจาก List รายการที่แสดง 
1.1. ป้อนเอกสารการช าระเงิน เล่มที่ , เลขท่ี , จ านวนเงิน 
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1.2. ป้อนวันท่ีช าระเงิน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช าระ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 

4. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการช าระเงินผ่านระบบ E-Payment (ระบบจะท าการ
ก าหนดไว้ตรงกลางว่าจะช าระผ่านระบบ E-Payment หรือไม่) 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 
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➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลสถานะใบค าขอ 

1. หน้าจอแสดงรายละเอียด คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เชน่ 
สถานะการด าเนินการ , วันท่ีปรับปรุง , ผลการด าเนินการ  เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
 

➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลสถานะใบค าขอ 
1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางข้อมูลสถานะการด าเนินการ 

(สามารถเลือกได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การอนุมัติค าขอ  มีรายละเอียดดงันี้ 

1. หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน คลิกปุม่  เมื่อต้องการอนุมัติใบค าขอ 
(กรณีที่ต้องจ่ายค่าใบค าขอ ผู้ประกอบการต้องด าเนินการจ่ายคา่ใบค าขอก่อน ถึงจะอนุมัติค าขอได้ โดยการ
กรอกข้อมูลรายละเอียดของการช าระเงิน ที่ได้กล่าวข้างต้น) โดยใช้โปรแกรม Emm21i010 : บันทึกใบอนุญาต
น าสัตว์หรือซากสตัว์ เข้าในราชอาณาจักร  

 

➢ การพิมพใ์บค าขอ  

1. หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน คลิกปุม่  เพื่อพิมพ์ใบค าขออนุญาต
น าสัตว์/ซากสตัว์ เข้าในราชอาณาจักร (ร.1/1) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การแนบเอกสาร 

1. จากหน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอยีดส่วนของการช าระเงิน คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมเอกสาร 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเอกสารแนบ 

2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มเอกสารแนบ 

3. คลิกปุ่ม    เพื่อเลือกไฟล์เอกสารแนบ ดังรูป 

 
 

3.1. ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ  

3.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกไฟล์เอกสาร 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อแนบไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจออัพโหลดไฟล์เอกสาร 

 

3.4. ป้อนรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

3.5. ป้อนหมายเหต ุ

3.6. คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟลเ์อกสาร 

3.7. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกทั้งหมด 

4. คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเอกสารแนบ 

4.1. กรณีต้องการแก้ไขข้อมลู คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข 

4.2. กรณีต้องการลบไฟล์ หรือ ดาวน์โหลด ให้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่
ต้องการ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟลเอกสาร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการลบไฟล์เอกสาร 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ  

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  

บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร   (Emm21i010) 
(Import Permit for animals and animal products) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร  โดยสัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ทีน่ าเข้า

สามารถออกใบแจ้งอนุญาต (ใบ ร.6 เดิม+ใบ Import Permit เดมิ), ออกใบแจ้งช าระค่าธรรมเนยีม, ออกใบอนุญาต (ใบ 
ร.7 เดิม), บันทึกตรวจปล่อยสินคา้, พร้อมกับส่งข้อมูลไปยัง NSW ของกรมศุลกากร ในการตรวจร่วม  

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตวเ์ข้าใน
ราชอาณาจักร (Import Permit for animals and animal products)  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- ต้องมีข้อมูลการยื่นค าขอ ร.1/1 จากผู้ประกอบการ

- สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ทีน่ าเข้า จะต้องมีข้อมลูผู้ใช้งานในระบบ

- มีข้อมูลแบบฟอรม์ใบค าขออนุญาต ในระบบตามหน่วยงานท่ีผู้ประกอบการยื่นเรื่อง และผ่านการรับค าขอ

(แสดงข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น)

หน้าจอเริ่มต้น 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 

1.1. ป้อนวันที่ออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบแจ้งอนุญาต , เลขท่ีใบค าขอ ร.1/1 , เลขท่ีใบอนุญาต  

1.3. ป้อนผู้ขออนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

➢ การเพ่ิมข้อมูล  หน้าจอจะแบ่งหน้าจอข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าท่ี และ 

รายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ 

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกปุม่    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 
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หน้าจอเพิ่มข้อมูล 

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

2.1. ป้อนเลขท่ีใบค าขอ ร.1/1 หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  ( ต้องผ่านการช าระเงินค่าใบค าขอจาก โปรแกรม Emm21q060  เพื่อสอบถามและ
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ปรับปรุงสถานะใบค าขอ ท่ีผู้ประกอบการไดย้ื่นค าขอผ่านระบบ(แสดงเฉพาะรายการใบค าขอที่ยื่นเรื่อง
เท่านั้น) พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าค าขอ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
 

− ระบบแสดงรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ ( เช่น ผู้ขออนุญาต , ที่อยู่ผู้ขออนุญาต) , มี
ความประสงค์จะขอน าสัตว/์ซากสตัว์ เข้า (เช่น โดยทาง , วัตถุประสงค์, พาหนะชื่อ/ยี่ห้อ , เลข
ทะเบียน/เที่ยวบิน , น าเข้าประเทศไทย จากเมืองท่าช่ือ , ประเทศ , เข้าทางด่านศุกลกากร , 
สถานท่ีตรวจปล่อย , ก าหนดถึงประเทศไทยวันท่ี , เวลา , ในระยะเวลา , โดยมีความประสงค์
จะขออนุญาตน า ) , สถานทีเลี้ยง หรือ กักดูอาการก่อนน าเข้า (เช่น ช่ือสถานท่ี , เลขท่ี , ถนน , 
เมือง , ประเทศ , รหสัไปรษณยี์ , โทรศัพท์ , โทรสาร) , สถานท่ีเลี้ยง/เก็บ หรือ กักดูอาการหลัง
น าเข้า (เช่น ช่ือสถานท่ี , เลขท่ี , หมู่ , ตรอก , ซอย , ถนน , ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด , 
รหัสไปรษณีย์ , โทรศัพท์ , โทรสาร) จากผลการค้นหาข้อมลู เลขท่ีใบค าขอ ร.1/1 โดยอัตโนมัติ 
ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลได้ 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 
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2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิก

ปุ่มบันทึก จะปรากฏปุ่ม  , ,  , , , 

 และแสดง “เลขที่ใบแจ้งอนุญาต” ให้อัตโนมัติ) 
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หน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ 

68



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
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ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ทีอ่อกใบอนุญาต 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล ท าการปอ้นรายละเอียดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลดท์ี่
จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  

 

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถานะใบอนุญาตจาก List รายการที่แสดง 
1.2. ป้อนวันท่ีออกใบแจ้งอนุญาต , วันที่ใบแจ้งอนุญาตหมดอายุ , วันท่ีออกใบอนุญาต , วันท่ีใบอนุญาต

หมดอายุ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันท่ีจากตารางปฏิทิน 
1.3. ป้อนได้รับอนุมตัิจากอธิบดีกรมปศสุัตว์ตามโทรเลขท่ี , ไดร้ับอนุมตัิจากอธิบดีกรมปศสุัตว์ตามใบแจ้งที่ , 

ท าเครื่องหมาย , ไว้ท่ี , ทั้งนี้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตวต์าม 

1.4. ป้อนเงื่อนไข(Requirement)  หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.5. ป้อนลงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.6. โปรแกรมจะแสดงหนังสือรบัรองสขุภาพสัตว/์ซากสตัว์ เลขท่ี โดยอัตโนมัติ 

1.7. ป้อนตั้งแต่วันท่ี , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.8. ป้อนออกโดย , ช่ือผู้ลงนาม , ต าแหน่งผู้ลงนาม 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกข้อมูล  

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกรายละเอียดสว่นของเจ้าหน้าท่ีผู้ที่ออกใบอนุญาต โปรแกรมจะแสดงกล่อง
ข้อความดังรูป 
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คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดสว่นของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมใบค าขออนุญาต ท่ีผ่านการรับค าขอ เพื่อมาออกใบแจ้งอนุญาต และ
ใบอนุญาต รายการใหม ่

5. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ตัวอย่างใบแจงอนุญาตน าสตัวเขาราชอาณาจักร NOTIFICATION FOR 
IMPORTATION OF ANIMAL(S) 
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ข้อมูลชนิดสัตว์ที่น าเข้า (สามารถกรอกข้อมูลชนิดสตัว์ที่น าเข้าได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงคจ์ะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) 

 
หน้าจอตารางข้อมูลชนิดสัตวท์ี่น าเขา้ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ คลกิปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลชนิด
สัตว์ที่น าเข้า โปรแกรมะจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว์ที่น าเข้า 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลชนิดสตัว์ที่น าเข้า (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์
ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

2.1. ป้อนชนิด , รหัสพิกัดศลุกากร หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจากตาราง 
2.2. ป้อนชนิดเพิ่มเติม 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเพศจาก List รายการที่แสดง 
2.4. ป้อนจ านวนที่อนุญาต , จ านวนทีต่รวจปล่อย , ค่าธรรมเนียม/หน่วย 
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2.5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียม 

2.6. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลหน่วยจาก List รายการที่แสดง 

2.7. คลิก  กรณไีม่มหีมายเลขประตัวสตัว์(NID)  

 
− ป้อนอายุ , สี , Microchip/Tattoo/Others 

2.8. ป้อน Container No , มลูค่า , คา่ธรรมเนียม  

2.9. ป้อนวันท่ีตรวจปล่อย หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทนิ 

2.10. ป้อนเวลา หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
2.11. ป้อนหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ เลขท่ี , Seal No , เลขท่ี Invoice , ล าดับที่ใน Invoice 

2.12. ป้อนวันท่ี Invoice หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
2.13. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูผลตรวจสุขภาพสัตว/์ซากสัตว์ ไม่พบวิการของโรคระบาด หรือ พบวิการของ

โรคระบาดสันนิษฐานเบื้องต้นป่วยเป็นโรค 

− ป้อนโรค หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

− ป้อนจ านวน(ตัว) 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก  

72



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ (สามารถกรอกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

 
หน้าจอตารางข้อมูลหมายเลขประจ าตวัสัตว ์

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ  คลกิปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ เกีย่วกับหมายเลขประจ าตัวสัตว์ (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ฟิลด์ที่
จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) มี 2 วิธี ดังนี ้
2.1. วิธีที่ 1 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ที่ละ 1 รายการ 

2.1.1. ป้อนหมายเลขประจ าตัวสัตว์ ที่ตารางหมายเลขประจ าตัวสัตว ์

2.1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก  
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2.2. วิธีที่ 2 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์มากกว่า 1 รายการ 

2.2.1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิม
ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอค้นหาหมายเลขประจ าตวัสัตว ์

2.2.2. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 
2.2.3. เลขทะเบยีนฟาร์มมาตรฐาน , เลขทะเบียนฟารม์ปลอดโรค , เลขทะเบียนฟาร์มศูนย์ผสมเทยีม , 

ช่ือ , สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน 

2.2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2.2.5. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงผลหมายเลขประจ าตวัสตัว ์

2.2.6. คลิก  ในตารางข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 
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2.2.7. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

2.2.8. คลิกปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า 

2.2.9. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึกข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่น าเข้า  (สามารถกรอกข้อมลูชนิดซากสัตว์ทีน่ าเข้าได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์
จะขออนุญาตน า” = “ซากสตัว์”) 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดซากสัตว ์ที่น าเข้า 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ คลกิปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูลชนิดซาก
สัตว์ที่น าเข้า โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่น าเขา้ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

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

2.1 ป้อนซากสัตว์ , รหสัพิกัดศลุกากร หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 
4.1. ป้อนจ านวนที่อนุญาต , จ านวนทีต่รวจปล่อย , ค่าธรรมเนียม/หน่วย 

4.2. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียม 

4.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลหน่วยจาก List รายการที่แสดง 
4.4. ป้อนมูลค่า , ค่าธรรมเนยีม  

4.5. ป้อนวันท่ีตรวจปล่อย หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทนิ 

4.6. ป้อนเวลา หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
4.7. ป้อน Container No , Seal No , เลขท่ี Invoice , ล าดับที่ใน Invoice , ผลการตรวจสุขศาสตรซ์ากสตัว์ 

4.8. ป้อนวันท่ี Invoice หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

6. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 
1. หน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ เมื่อท าการบันทึกค่าธรรมเนียมชนิดสตัว์/ซากสัตว์ 

ที่น าเข้า โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
หมายเหตุ  ข้อมูลรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน จะมีข้อมลูก็ต่อเมื่อบันทึกรายละเอียดส่วนของ “ข้อมูล
ชนิดสัตว์ที่น าเข้า” หรือ “ข้อมลูชนิดซากสตัว์ ท่ีน าเข้า” เกี่ยวกับค่าธรรมเนยีม 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 

 

2. ท าป้อนรายละเอียดต่างๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

2.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถานะการช าระเงินจาก List รายการที่แสดง 
2.2. ป้อนเอกสารการช าระเงิน เล่มที่ , เลขท่ี , จ านวนเงิน 

2.3. ป้อนวันท่ีช าระเงิน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช าระ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการช าระเงินผ่านระบบ E-Payment  

6. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอแสดงการบันทึกส่วนของการช าระเงิน 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีผู้ที่ออกใบอนุญาต สามารถท าการแก้ไขข้อมลูหลักที่

ต้องการ เช่น ได้รับอนมุัติจากอธิบดีกรมปศสุัตวต์ามโทรเลขท่ี , ได้รบัอนุมัติจากอธิบดีกรมปศสุัตว์ตามใบแจ้งที่ 
, ท าเครื่องหมาย , ไว้ท่ี , ทั้งนี้ไดร้บัมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสตัว์ตาม , ออกโดย , ช่ือผู้ลงนาม , ต าแหน่งผู้
ลงนาม เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าเข้า  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดสัตว์ที่น าเข้าไดก้็ต่อเมื่อระบุ “โดยมคีวามประสงค์จะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ เพื่อท าการแก้ไขข้อมลูชนิดสตัว์ ท่ีน าเขา้ เช่น ชนิดสัตว์ , รหัสพิกัดศุลกากร , เพศ 
, จ านวนที่อนุญาต , หน่วย , กรณไีม่มีหมายเลขประจ าตัวสัตว์(NID) , เลขท่ี Invoice , วันท่ี Invoice หรือ 
ล าดับที่ใน Invoice เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถแก้ไขข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น หมายเลขประจ าตัวสัตว ์ 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่น าเข้า  (สามารถแก้ไขข้อมลูชนิดซากสัตว์ทีน่ าเข้าได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์
จะขออนุญาตน า” = “ซากสตัว์”) 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ  เพื่อท าการแก้ไขข้อมลูชนิดซากสตัว์ ท่ีน าเข้า เช่น ชนิดซากสัตว์ , รหัสพกิัด
ศุลกากร , จ านวนที่อนุญาต , หนว่ย, เลขท่ี Invoice, วันท่ี Invoice หรือ ล าดับที่ใน Invoice เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าเข้า  (สามารถลบข้อมลูชนิดสตัว์ที่น าเข้าได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงคจ์ะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) แบ่งออกเป็น 2 วิธี 

1. วิธีท่ี 1  การลบข้อมูลมากกว่า 1 รายการ 

1.1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถ
เลือกได้หลายรายการ) 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

 
 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

2. วิธีที่ 2  การลบข้อมูลที่ละ 1 รายการ 
2.1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบจากตารางแสดงผลการค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลูที่

เลือกบนหน้าจอ 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมูลดังรูป 

 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถลบข้อมลูหมายเลขประจ าตัวสัตวไ์ด้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่น าเข้า  (สามารถลบข้อมูลชนิดซากสัตว์ท่ีน าเข้าได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์
จะขออนุญาตน า” = “ซากสตัว์”) มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมูลชนิดสัตว์ ท่ีน าเข้า” ตามที่ได้กล่าว
ไว้ข้างต้น 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การอนุมัติใบอนุญาต มีรายละเอยีดดังนี ้

1. คลิกปุ่ม  เพื่อใบอนุญาตน าสัตวเ์ข้าในราชอาณาจักร(IMPORT PERMIT OF 
ANIMAL(S)) และ ใบอนุญาตน าซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร(IMPORT PERMIT OF ANIMAL 
PRODUCT(S))  ยกตัวอย่างใบอนุญาตน าสัตว์เข้าราชอาณาจักร โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรปู 

 
หมายเหตุ  
- ปุ่ม “อนุมัติใบอนุญาต” จะสามารถคลิกได้กต็่อเมื่อ บันทึกรายละเอยีดส่วนของการช าระเงิน ให้

เรียบร้อย 
- เมื่ออนุมัติใบอนุญาต แล้ว จะไมส่ามารถแก้ไขรายละเอียดการออกใบอนุญาตได้  
- เมื่ออนุมัติใบอนุญาต แล้ว จะไมส่ามารถพิมพ์ใบแจ้งอนุญาต(ใบ ร.6+ ใบ Import Permit) ได ้

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการกลับไปพมิพ์ใบอนุญาต ร.6  

3. คลิกปุ่ม  เพื่ออนุมัติใบอนุญาต  โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ ระบบแสดง “เลขท่ีใบอนุญาต” ใหอ้ัตโนมัติ และไม่สามารถแก้ไข
รายละเอียดการออกใบอนุญาตได ้

➢ การพิมพ์รายงาน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ประกอบด้วย 

1. กรณี พิมพ์ใบแจ้งอนุญาต จะต้องยังไม่อนุมัติใบอนุญาต แต่ถ้าอนมุัติใบอนุญาตไปแล้วจะไม่สามารถพิมพ์
ใบแจ้งอนุญาตได้อีก  

1) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบแจงอนุญาต โดยใบแจ้งอนุญาตจะมี 2 รูปแบบ 
- รูปแบบที่ 1 ใบแจงอนุญาตน าสัตวเขาราชอาณาจักร (NOTIFICATION FOR IMPORTATION 

OF ANIMAL(S))  
- รูปแบบที่ 2 ใบแจ้งอนุญาตน าซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (NOTIFICATION FOR 

IMPORTATION OF ANIMAL PRODUCT(S)) 
2) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายงานใบแจ้งอนุญาต และ เงื่อนไขการน าสัตว์/ซากสตัว์ เข้า
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ราชอาณาจักร(Requirement) ดงัรูป ยกตัวอย่างใบแจ้งอนุญาตน าสัตว์เข้าราชอาณาจักร+เงื่อนไข
(Requirement) 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

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

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

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

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

  
87



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2. กรณี พิมพ์ใบอนุญาต จะต้องอนุมัติใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว(กรณทีี่อนุมัติใบอนุญาตไปแล้วจะไมส่ามารถ
พิมพ์ใบแจ้งอนุญาตได้อีก) 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบอนุญาต โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยนัการพิมพ์
ใบอนุญาต ดังรูป  

 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการพิมพ์ใบอนุญาต 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการพิมพใ์บอนุญาต โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
หมายเหตุ  ใบอนุญาตจะมี 2 รูปแบบ 
- รูปแบบที่ 1 ใบอนุญาตน าสตัวเขาราชอาณาจักร IMPORT PERMIT OF ANIMAL(S)  
- รูปแบบที่ 2 ใบอนุญาตน าซากสตัว์เข้าราชอาณาจักร IMPORT PERMIT OF ANIMAL 

PRODUCT(S)) 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

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

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

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

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การแนบเอกสาร 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีตรวจรับรอง คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมเอกสาร 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเอกสารแนบ 

2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มเอกสารแนบ 

3. คลิกปุ่ม    เพื่อเลือกไฟล์เอกสารแนบ ดังรูป 

 
 

3.1. ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ  

3.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกไฟล์เอกสาร 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อแนบไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจออัพโหลดไฟล์เอกสาร 

 

3.4. ป้อนรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

3.5. ป้อนหมายเหต ุ

3.6. คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟลเ์อกสาร 

3.7. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกทั้งหมด 

4. คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเอกสารแนบ 

4.1. กรณีต้องการแก้ไขข้อมลู คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข 

4.2. กรณีต้องการลบไฟล์ หรือ ดาวน์โหลด ให้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่
ต้องการ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟลเอกสาร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการลบไฟล์เอกสาร 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การส่งข้อมลูไป NSW 

1. กรณไีม่มตีรวจร่วม 

 
 

1.1. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะส่งข้อมลูใบอนุญาตไปยัง NSW 

1.2. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะส่งข้อความยกเลิกใบอนุญาตไปยัง NSW 
1.3. โปรแกรมจะแสดงสถานะการส่งข้อมูลล่าสุดบนหน้าจอ เช่น ถ้าส่งส าเร็จ จะแสดงค าว่า “LICENSE 

ACCEPTED” แต่ถ้ามีข้อผิดพลาดจากการส่ง ก็จะแสดงสาเหตุของการผิดพลาด 
2. กรณีมตีรวจร่วม 

 
 

2.1. คลิกปุ่ม   โปรแกรมจะส่งข้อมูลใบอนุญาตไปยัง NSW ในส่วนของรายละเอยีดการ
ตรวจร่วม โดยระบสุถานะตรวจสนิค้า (ผ่าน, ไมผ่่าน, ผา่นแบบมีเง่ือนไข) 

2.2. โปรแกรมจะแสดงสถานะการส่งข้อมูลล่าสุดบนหน้าจอ เช่น ถ้าส่งส าเร็จ จะแสดงค าว่า “INSPECTION 
RESULT ACCEPT” แต่ถ้ามีข้อผดิพลาดจากการส่ง ก็จะแสดงสาเหตุของการผิดพลาด 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

สอบถามใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร    (Emm21q010) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อสอบถามใบอนุญาตน าสตัว์หรอืซากสัตว์ เข้าในราชอาณาจักร ทีอ่นุมัติออกใบอนุญาตเรียบร้อยแลว้ โดย

แสดงข้อมูลใบอนุญาตที่หน่วยงานเป็นผู้ออกใบอนุญาตเท่านั้น 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก สอบถาม >> คลิก สอบถามใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตว์เข้า
ในราชอาณาจักร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 

- สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันท่ีน าเข้า จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

- มีข้อมูลใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตว์ เข้าในราชอาณาจักร ที่อนุมตัิออกใบอนุญาตเรยีบร้อยแล้ว ใน

ระบบ  โดยจะแสดงข้อมูลตามหนว่ยงานท่ีออกใบอนุญาตเท่านั้น

หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีาร
ท างานของแต่ละส่วนมดีังนี ้
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 

1.1. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบแจ้งอนุญาตน าเข้า , เลขท่ีใบอนุญาตน าเข้า , เลขท่ีใบค าขอ ร.1/1 , หมายเลจประจ าตัว

สัตว์ (NID) 

1.3. ป้อนน าเข้าจากประเทศ , หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List 
รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.4. ป้อนผู้อนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิก
ปุ่ม  

1.5. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ปกติ , ยกเลิก , เพิกถอน หรือ ทั้งหมด 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการแสดงรายละเอียด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอแสดงรายละเอียด 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

สอบถามสถานะการส่งข้อมูลไปยงั NSW  (Emm21q050) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อสอบถามสถานะการส่งข้อมูลไปยัง NSW 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก สอบถาม >> คลิก สอบถามสถานะการส่งข้อมูลไปยัง NSW 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
− 

หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีาร
ท างานของแต่ละส่วนมดีังนี ้

วิธีการใช้งานโปรแกรม

➢ การค้นหาข้อมูล

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลประเภทใบอนุญาตจาก List รายการที่แสดง 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.2. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.3. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต 

1.4. ป้อนหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.5. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ดังนี้ 
− ยังไม่ได้ส่ง 
− ส่งส าเร็จ 
− ส่งไมส่ าเร็จ 
− ยังไม่ได้รับผลตอบกลับ 
− ได้รับใบขนแล้ว 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

พิมพ์รายงานสรุปใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร     (Emm21r010) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อพิมพ์รายงานสรุปใบอนุญาตน าสัตว์/ซากสตัว์ เข้าในราชอาณาจกัร ที่ทางด่านกักกันสัตว์ออกให้กับทาง

ผู้ประกอบการ  

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก รายงาน >> คลิก พิมพ์รายงานสรุปใบอนญุาตน าสัตว์หรือซาก
สัตว์เข้าในราชอาณาจักร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ทีน่ าสัตว์/ซากสตัว์ เข้าในราชอาณาจักร จะต้องมีข้อมลูผู้ใช้งานในระบบ

- ต้องมีข้อมูลแบบฟอร์มใบค าขออนุญาตน าสัตว์หรือซากสตัว์เข้าราชอาณาจักร ที่ออกใบอนุญาตเรียบรอ้ย

แล้ว

หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การพิมพ์รายงาน 

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

1.1. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2. ป้อนด่านกักกันสัตว์ , พิกัดศลุกากร หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.3. ป้อนผู้ขออนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้
คลิกปุ่ม  

1.4. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูประเภท สตัว์ หรือ ซากสัตว ์

1.5. ป้อนชนิดสัตว์ , ซากสตัว์ หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.6. ป้อนประเทศต้นทาง , พื้นที่ปลายทาง , ด่านศุลกากร หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List 
รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.7. ป้อนวัตถุประสงค์การเคลื่อนย้าย หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.8. คลิก  เพื่อเลือกสถานะกาส่ง NSW ดังนี ้
− ยังไม่ได้ส่ง 
− ส่งไป NSW แล้วรอการตรวจกลับ 
− ส่งไป NSW ส าเร็จแล้ว 
− ส่งไป NSW แล้วไม่ส าเร็จ 
− ได้รับข้อมบูใบขนจาก NSW แล้ว 
− ยกเลิก/เพิกถอนใบอนุญาต 
− แจ้งยกเลิกการส่งใบอนุญาตไปยัง NSW 
− ได้รับการแจ้งการยกเลิกเรียบร้อยจาก NSW 
− NSW ไม่อนุญาตใหย้กเลิกใบอนุญาต 
− ลบใบอนุญาต 

1.9. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ดังนี้ 
− ปกติ 
− ยกเลิก 
− ส่งออก 

1.10. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ PDF โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

บันทึกผลการเก็บตัวอย่าง (LAB)  (Emm21i120) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกผลการเก็บตัวอย่าง (LAB) ของ ด่าน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ศ.ว.พ.), สถาบันสขุภาพ

สัตว์แห่งชาติ (ส.ส.ช.), ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสตัว์ (ส.ต.ส.) สอบคณุภาพสินค้าปศุสตัว์  

(ส.ต.ส.) 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกผลการเก็บตัวอย่าง (LAB) โปรแกรมจะ
แสดงหน้าจอดังรปู 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ทีน่ าเข้า จะต้องมีข้อมลูผู้ใช้งานในระบบ

- มีข้อมูลใบอนุญาตน าสตัว์ ซากสตัว์ เข้าราชอาณาจักร ในระบบตามหน่วยงานท่ีผู้ประกอบการยื่นเรื่อง

หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการเพิ่มหรือค้นหาข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีการท างานของแต่ละส่วนมีดังนี ้

วิธีการใช้งานโปรแกรม

➢ การค้นหาข้อมูล

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.1. ป้อนวันท่ีบันทึกผลการเก็บตัวอย่าง ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต 

1.3. ป้อนผู้ขออนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  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 มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่บันทึกผลการเก็บตัวอย่าง 

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. ป้อนวันท่ีรับตัวอย่าง ,วันท่ีบันทึกผลตัวอยา่ง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกวันท่ีจากตารางปฏิทิน 
2.2. ป้อนเลขท่ีตัวอย่าง 

2.3. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ 
ให้คลิกปุ่ม  

2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลห้องปฏิบตัิการที่ส่งตรวจจาก List รายการที่แสดง  

2.5. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลผลการทดสอบจาก List รายการที่แสดง  
2.6. ป้อนช่ือผู้ตรวจผลการเก็บดัวอย่าง , ต าแหน่งผู้ตรวจผลการเกบ็ตัวอย่าง 

2.7. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูประเภท  สตัว์ หรือ ซากสตัว์ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมเคลียรห์น้าจอเป็นค่าว่างส าหรับท าการบันทึกเพิ่มข้อมลูต่อไป 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูล 

 

ข้อมูลชนิดสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง ( สามารถกรอกข้อมลูชนิดสตัว์ที่เก็บตัวอย่างได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะเก็บตัวอยา่งประเภท” = “สัตว์”) 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว์ที่เกบ็ตัวอยา่ง 

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

2.1. ป้อนชนิดสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิก
ปุ่ม  

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเพศจาก List รายการที่แสดง  
2.3. ป้อนจ านวนท่ีตรวจ 

105



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
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คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง ( สามารถกรอกข้อมลูซากสตัว์ทีเ่ก็บตัวอย่างได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะเก็บตัวอยา่งประเภท” = “ซากสัตว์”) 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดซากสัตว ์ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดซากสัตว ์

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

2.1. ป้อนชนิดซากสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณตีอ้งการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้
คลิกปุ่ม  

2.2. ป้อนจ านวนท่ีตรวจ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

➢ การแก้ไขข้อมลู มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่บันทึกผลการเก็บตัวอย่าง 
1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกเลอืกรายการที่ต้องการ เพื่อท าการแก้ไขข้อมูลหลักที่ต้องการ เช่น ผลการ

ทดสอบ , ช่ือผู้ตรวจผลการเก็บตัวอย่าง , ต าแหน่งผู้ตรวจผลการเกบ็ตัวอย่าง เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

ข้อมูลชนิดสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง ( สามารถแก้ไขข้อมูลชนดิสัตว์ทีเ่ก็บตัวอย่างได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะเก็บตัวอยา่งประเภท” = “สัตว์”) 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น ชนิดสัตว์ , เพศ เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง ( สามารถแก้ไขข้อมลูซากสัตว์ทีเ่ก็บตัวอย่างได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะเก็บตัวอยา่งประเภท” = “ซากสัตว์”) 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น ชนิดซากสตัว์ , จ านวนที่
ตรวจ เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่บันทึกผลการเก็บตัวอย่าง  แบ่งออกเป็น 2 วิธ ี
1. วิธีท่ี 1  การลบข้อมูลมากกว่า 1 รายการ 

1.1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถ
เลือกได้หลายรายการ) 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

 
 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

2. วิธีที่ 2  การลบข้อมูลที่ละ 1 รายการ 
2.1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบจากตารางแสดงผลการค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลูที่

เลือกบนหน้าจอ 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมูลดังรูป 

 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลชนิดสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง ( สามารถลบข้อมูลชนิดสัตว์ที่เก็บตัวอย่างได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์
จะเก็บตัวอย่างประเภท” = “สัตว”์) 

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง ( สามารถลบข้อมลูซากสัตว์ที่เกบ็ตัวอย่างได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะเก็บตัวอยา่งประเภท” = “ซากสัตว์”) มีขั้นตอนการลบขอ้มูลเหมือนกับ “ข้อมูลชนิดสตัว์ที่เก็บ
ตัวอย่าง” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การแนบเอกสาร 

1. จากหน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอยีดส่วนของการช าระเงิน คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมเอกสาร 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเอกสารแนบ 

2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มเอกสารแนบ 

3. คลิกปุ่ม    เพื่อเลือกไฟล์เอกสารแนบ ดังรูป 

 
 

3.1. ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ  

3.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกไฟล์เอกสาร 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อแนบไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจออัพโหลดไฟล์เอกสาร 

 

3.4. ป้อนรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

3.5. ป้อนหมายเหต ุ

3.6. คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟลเ์อกสาร 

3.7. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกทั้งหมด 

4. คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเอกสารแนบ 

4.1. กรณีต้องการแก้ไขข้อมลู คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข 

4.2. กรณีต้องการลบไฟล์ หรือ ดาวน์โหลด ให้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่
ต้องการ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟลเอกสาร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการลบไฟล์เอกสาร 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ  

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

ร.1/1 : แบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักรไทย  (Req10i030) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกรายละเอียดแบบฟอร์มค าขออนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว ์ผ่านราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก แบบฟอรม์ใบค าขอ

เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ >> คลิก ร.1/1 : แบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว/์ซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักรไทย โปรแกรม
จะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ(ลงทะเบยีน)

หน้าจอเริ่มต้น 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การเพ่ิมข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร 
1. จากหน้าจอเริม่ต้น โปรแกรมแสดงข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ผ่าน 

ราชอาณาจักร ท าการป้อนรายละเอียดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นตอ้ง 
ป้อนข้อมูล) ดังนี ้
1.1. ช่ือผู้ยื่น/ผูม้ีอ านาจลงนาม/เจ้าของ แสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ ตามผู้ประกอบการที่ Login เข้าใช้งาน 

ประกอบด้วย ช่ือ, เลขท่ีบตัรประชาชน/เลขทะเบยีนการค้า, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, โทรศัพท์มือถือ, 
โทรศัพท์, โทรสาร, E-mail, อาชีพ 

1.2. รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอรม์ใบค าขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร ประกอบด้วย 

1.2.1. ป้อนยื่นเรื่อง ณ ด่านกักกันสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 
กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.2. ป้อนวันทีย่ื่น หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2.3. ป้อนน าเข้าราชอาณาจักร โดยทาง , น าเข้าเพื่อ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List 
รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.4. ป้อนพาหนะชื่อ/ยี่ห้อ , เลขทะเบยีน/เที่ยวบิน 
1.2.5. ป้อนระบุ , จากเมืองท่าช่ือ  

1.2.6. ป้อนประเทศ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก 
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.2.7. ป้อนเข้าทางด่านศุลกากร , สถานที่ตรวจปล่อย หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List 
รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.8. ป้อนออกทางด่านศุลกากร , โดยทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่
แสดงกรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.9. ป้อนไปยังเมืองท่าช่ือ 

1.2.10. ป้อนประเทศ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.2.11. คลิก  เพื่อเลือกโดยมีความประสงค์จะขออนุญาตน า สัตว์ หรือ ซากสัตว ์
1.2.12. ป้อนสถานท่ีเลี้ยง หรือกักดูอาการก่อนน าเข้า ณ , เลขท่ี , ถนน , เมอืง , รัฐ , รหัสไปรษณีย์ , 

โทรศัพท์ , โทรสาร 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

1.2.13. ป้อนประเทศ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

  
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิกปุ่ม 

 บันทึก จะปรากฏปุม่  ,  ,  ,  ) 
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หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว/์ซากสตัว์ ผ่านราชอาณาจักร 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าผ่าน  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดสัตว์ที่น าผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสตัว์ ที่น าผ่าน 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าผ่าน คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูลชนิดสัตว์ที่น าผา่น โปรแกรม
จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว์ที่น าผ่าน 

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

2.1. ป้อนชนิด , รหัสพิกัดศลุกากร หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจากตาราง 
2.2. ป้อนชนดิเพิ่มเติม 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเพศจาก List รายการที่แสดง 

2.4. ป้อนหน่วย หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไข 
ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.5. ป้อนจ านวน , เลขที่ Invoice , ล าดับที่ใน Invoice 

2.6. คลิก  กรณไีม่มหีมายเลขประจ าตวัสัตว์(NID) ดังรูป 
 

 
 

2.7. ป้อนอายุ , สี , Microchip/Tattoo/Others 

2.8. ป้อนวันที ่Invoice หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
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3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมเคลียรห์น้าจอเป็นค่าว่างส าหรับท าการบันทึกเพิ่มข้อมลูต่อไป 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
    

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถกรอกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสัตวท์ี่น าผ่าน คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ เกีย่วกับหมายเลขประจ าตัวสัตว์ (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ฟิลด์ที่
จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) มี 2 วิธี ดังนี ้
2.1. วิธีที่ 1 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ที่ละ 1 รายการ 

2.1.1. ป้อนหมายเลขประจ าตัวสัตว์ ที่ตารางหมายเลขประจ าตัวสัตว ์

2.1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
116



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

   คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตวัสัตว์ 

2.2. วิธีที่ 2 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์มากกว่า 1 รายการ 

2.2.1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิม
ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอค้นหาหมายเลขประจ าตวัสัตว ์

2.2.2. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 
- เลขทะเบยีนฟาร์มมาตรฐาน , เลขทะเบียนฟารม์ปลอดโรค , เลขทะเบียนฟาร์มศูนย์ผสม

เทียม , ช่ือ , สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน 

- คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

- คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงผลหมายเลขประจ าตวัสตัว ์
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2.2.3. คลิก  ในตารางข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 

2.2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

2.2.5. คลิกปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า 

2.2.6. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์มากกวา่ 1 หมายเลข 

 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่น าผ่าน  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดซากสตัว์ที่น าผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “ซากสัตว์”) 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดซากสัตว ์ที่น าผ่าน 

 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดซากสัตว์ ท่ีน าผ่าน คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่น าผา่น 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่น าผ่าน 

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

2.1 ป้อนซากสัตว์ , รหสัพิกัดศลุกากร หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 
2.2 ป้อนจ านวน , เลขท่ี Invoice , ล าดับที่ใน Invoice 

2.3 ป้อนหน่วย หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไข 

 ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.4 ป้อนวันที ่Invoice หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมเคลียรห์น้าจอเป็นค่าว่างส าหรับท าการบันทึกเพิ่มข้อมลูต่อไป 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลซากสัตว์ที่น าผ่าน 
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➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ผา่นราชอาณาจักร สามารถท าการ

แก้ไขข้อมูลหลักที่ต้องการ เช่น น าเข้าราชอาณาจักร โดยทาง , พาหนะชื่อ/ยี่ห้อ , เลขทะเบียน/เที่ยวบิน,  
จากเมืองท่าช่ือ , เข้าทางด่านศุลกากร , สถานท่ีตรวจปล่อย , ออกทางด่านศุลกากร , สถานท่ีเลีย้ง หรอืกักดู
อาการก่อนน าเข้า ณ เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าผ่าน  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดสัตว์ที่น าผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”)   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูชนิดสตัว์ ท่ีน าผ่าน เช่น ชนิดสัตว์ , รหัสพิกัดศลุกากร , 
เพศ , จ านวน , หน่วย ,  
กรณไีม่มีหมายเลขประจ าตัวสัตว์(NID) , เลขท่ี Invoice , วันท่ี Invoice หรือล าดับที่ใน Invoice เปน็ต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถแก้ไขข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น หมายเลขประจ าตัวสตัว์  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่น าผ่าน  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนดิซากสตัวท์ี่น าผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “ซากสัตว์”) 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูชนิดซากสัตว์ ที่น าผ่าน เช่น ชนิดซากสัตว์ , รหัสพิกัด
ศุลกากร , จ านวน , หน่วย , เลขที่ Invoice , วันท่ี Invoice หรือล าดับที่ใน Invoice เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร 

1. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ผา่นราชอาณาจักร (หมายเหตุ ต้องลบ
ข้อมูลชนิดสตัว์ , หมายเลขประจ าตัวสัตว์ หรือชนิดซากสตัว์ ก่อน) โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยนืยันการ
ลบข้อมูลดังรูป 
 

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าผ่าน  (สามารถลบข้อมลูชนิดสตัว์ที่น าผ่านได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงคจ์ะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) แบ่งออกเป็น 2 วิธี 

1. วิธีที่ 1  การลบข้อมูลมากกว่า 1 รายการ 

1.1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา 
(สามารถเลือกได้หลายรายการ) 

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  การลบข้อมูลที่ละ 1 รายการ 
2.1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบจากตารางแสดงผลการค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลูที่

เลือกบนหน้าจอ 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมูลดังรูป 

 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถลบข้อมลูหมายเลขประจ าตัวสัตวไ์ด้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่น าผ่าน  (สามารถลบข้อมลูชนิดซากสัตว์ที่น าผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค ์
จะขออนุญาตน า” = “ซากสตัว์”) มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมูลชนิดสัตว์ ท่ีน าผา่น” ตามที่ได ้

 กล่าวไว้ข้างต้น 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การพิมพ์รายงาน 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ผา่นราชอาณาจักร คลิกปุ่ม 

 เพื่อพิมพ์รายงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การคัดลอกข้อมลู  

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ผา่นราชอาณาจักร คลิกปุ่ม   

 เพื่อท าการคัดลอกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการคดัลอกขอ้มูล 

3. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป  
 

 
 

➢ การแนบเอกสาร 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ผา่นราชอาณาจักร  

 คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมเอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอเอกสารแนบ 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอเพิ่มเอกสารแนบ 

126



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกไฟลเ์อกสารแนบ ดังรูป 
 

 
 

3.1 ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ 

3.2 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกไฟล์เอกสาร 

3.3 คลิกปุม่  เพื่อแนบไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจออัพโหลดไฟล์เอกสาร 

3.4 ป้อนรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
3.5 ป้อนหมายเหต ุ

3.6 คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟลเ์อกสาร 

3.7 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกทั้งหมด 

4. คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเอกสารแนบ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

4.1 คลิกเลือกรายการที่ต้องการกรณีตอ้งการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม  บรรทดัหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข 

4.2 กรณีต้องการลบไฟล์ หรือ ดาวน์โหลด ให้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่
ต้องการโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการลบไฟล์เอกสาร 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขออนุญาต       (Emm21q060) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อสัตวแพทย์ประจ ำด่ำนกักกันสตัว์ต้นทำง สอบถำมและปรับปรุงสถำนะใบค ำขอ ท่ีผู้ประกอบกำรไดย้ื่นค ำขอ

ผ่ำนระบบ (แสดงเฉพำะรำยกำรใบค ำขอที่ยื่นเรื่องเท่ำนั้น) พร้อมท้ังพิมพ์ใบแจ้งยอดค่ำค ำขอ เกี่ยวกับกำรน ำสตัว์/ซำก
สัตว์ ผ่ำนรำชอำณำจักร 

การใช้โปรแกรม    
ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์และซำกสัตว์ผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก กำรอนุญำตน ำ

สัตว์/ซำกสตัว์ เข้ำ ผ่ำน ออกรำชอำณำจักรไทย >> คลิกสอบถำม >> คลิก สอบถำมและปรับปรุงสถำนะใบค ำขอ
อนุญำต โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
− ต้องมีข้อมูลกำรยื่นค ำขอ ร.1/1 จำกผู้ประกอบกำร

− สัตวแพทย์ประจ ำด่ำนกักกันสัตวต์น้ทำง จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งำนในระบบ

− มีข้อมูลแบบฟอรม์ใบค ำขออนุญำต ในระบบตำมหน่วยงำนท่ีผู้ประกอบกำรยื่นเรื่อง (ท่ียังไมไ่ด้อนุมตัใิบค ำ

ขอเท่ำนั้น)

หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้ำสู่หน้ำจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอค้นหำ  เพื่อให้ผู้ใช้ท ำกำรค้นหำข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีำร
ท ำงำนของแต่ละส่วนมดีังนี ้
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วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท ำกำรระบเุงื่อนไขที่ต้องกำร ดังน้ี 

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลชนิดค ำขอจำก List รำยกำรที่แสดง 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเรียงข้อมลูตำมจำก List รำยกำรที่แสดง 

− คลิก  เพื่อเลือก น้อยไปมำก หรือ มำกไปน้อย 
1.3. ป้อนเลขท่ีใบค ำขอ 

1.4. ป้อนวันท่ียื่นค ำขอ ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทนิ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท ำกำรค้นหำข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

3. คลิกเลือกรำยกำรใบค ำขออนุญำต ท่ีต้องกำรปรับปรุงสถำนะใบค ำขอ หรือพิมพ์ใบแจ้งช ำระเกี่ยวกับคำ่ใบค ำ
ขอ โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรปู  
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หน้าจอแสดงรายละเอียด 

 

➢ การเพ่ิมข้อมูล มรีำยละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลสถานะใบค าขอ มีรำยละเอยีดดังนี ้

1. จำกหน้ำจอแสดงรำยละเอียด คลกิปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
 

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

2.1. ป้อนสถำนะกำรด ำเนินกำร หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตี้องกำร
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  
หมำยเหตุ สถำนะกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย หลักฐำนประกอบค ำร้อง(ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำค ำขอ 
(ยกเลิกใบค ำขอ), ส่งค ำร้อง, แจ้งช ำระ, ตรวจเอกสำรหลักฐำน, คณะกรรมกำรนัดออกตรวจรับรอง, 
ตรวจสอบแหล่งที่มำของสัตว์-ซำกสัตว,์ ตรวจสอบสภำวะโรคระบำด/เก็บตัวอย่ำงส่งห้องปฏิบัติกำร, รอ
ผลกำรตรวจรับรอง/รอผลกำรตรวจจำกห้องปฏิบัติกำร, เสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม, อนุมัต ิ

2.2. ป้อนวันท่ีปรับปรุงสถำนะ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทิน 
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2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรจำก List รำยกำรที่แสดง  
2.4. ป้อนหมำยเหต ุ

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูลย่อย 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรปู 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 

 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน (สำมำรถกรอกข้อมลูส่วนของกำรช ำระเงินได้กต็่อเมื่อระบุ 
“สถำนะกำรด ำเนินกำร” = “แจ้งช ำระเงิน”) 

1. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำงๆ (เครื่องหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถำนะกำรช ำระเงินจำก List รำยกำรที่แสดง 
1.1. ป้อนเอกสำรกำรช ำระเงิน เล่มที่ , เลขท่ี , จ ำนวนเงิน 

1.2. ป้อนวันท่ีช ำระเงิน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทิน 
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2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช ำระ โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
 

 

4. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องกำรช ำระเงินผ่ำนระบบ E-Payment (ระบบจะท ำกำร
ก ำหนดไว้ตรงกลำงว่ำจะช ำระผ่ำนระบบ E-Payment หรือไม่) 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

133



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 
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➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลสถานะใบค าขอ 

1. หน้ำจอแสดงรำยละเอียด คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรำยกำรที่ต้องกำรแกไ้ข สำมำรถท ำกำรแกไ้ขข้อมูล เชน่ 
สถำนะกำรด ำเนินกำร , วันท่ีปรับปรุง , ผลกำรด ำเนินกำร  เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแก้ไขข้อมูล 
 

➢ การลบข้อมลู  มีรำยละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลสถานะใบค าขอ 
1. คลิกท่ีช่องว่ำง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้ำข้อมูลที่ต้องกำรลบ จำกตำรำงข้อมูลสถำนะกำรด ำเนินกำร 

(สำมำรถเลือกได้หลำยรำยกำร) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตำรำง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมยืนยันกำรลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันกำรลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดงัรูป 

 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมลบข้อมูล 
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➢ การอนุมัติค าขอ มีรำยละเอียดดังนี้ 

1. หน้ำจอแสดงผลกำรบันทึกรำยละเอียดส่วนของกำรช ำระเงิน คลิกปุม่  เมื่อต้องกำรอนุมัติใบค ำขอ 
(กรณีที่ต้องจ่ำยค่ำใบค ำขอ ผู้ประกอบกำรต้องด ำเนินกำรจ่ำยคำ่ใบค ำขอก่อน ถึงจะอนุมัติค ำขอได้ โดยกำร
กรอกข้อมูลรำยละเอียดของกำรช ำระเงิน ที่ได้กล่ำวข้ำงต้น) โดยใช้โปรแกรม Emm21i020 : บันทึกใบอนุญำต
น ำสัตว์หรือซำกสตัว์ ผ่ำนรำชอำณำจักร  

 

➢ การพิมพใ์บค าขอ  

1. หน้ำจอแสดงผลกำรบันทึกรำยละเอียดส่วนของกำรช ำระเงิน คลิกปุม่  เพื่อพิมพ์ใบค ำขออนุญำต
น ำสัตว์/ซำกสตัว์ ผ่ำนรำชอำณำจกัร (ร.1/1) โปรแกรมจะแสดงหนำ้จอดังรูป 
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➢ การแนบเอกสาร 

1. จำกหน้ำจอแสดงผลกำรบันทึกรำยละเอยีดส่วนของกำรช ำระเงิน คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมเอกสำร 

โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอเอกสารแนบ 

2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มเอกสารแนบ 

3. คลิกปุ่ม    เพื่อเลือกไฟล์เอกสำรแนบ ดังรูป 

 
 

3.1. ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์เอกสำรที่ต้องกำร  

3.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกไฟล์เอกสำร 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อแนบไฟล์เอกสำร โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
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หน้าจออัพโหลดไฟล์เอกสาร 

 

3.4. ป้อนรำยละเอียดต่ำงๆ ดังน้ี 

3.5. ป้อนหมำยเหต ุ

3.6. คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟลเ์อกสำร 

3.7. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกทั้งหมด 

4. คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำร โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเอกสารแนบ 

4.1. กรณีต้องกำรแก้ไขข้อมลู คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรำยกำรที่ต้องกำรแกไ้ข 

4.2. กรณีต้องกำรลบไฟล์ หรือ ดำวน์โหลด ใหค้ลิกท่ีช่องว่ำง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้ำข้อมูลที่
ต้องกำร โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องกำรดำวน์โหลดไฟลเอกสำร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องกำรลบไฟล์เอกสำร 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำม  

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  

บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร    (Emm21i020) 
(Transit Permit for animals and animal products) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตว์ผา่นราชอาณาจักร  โดยสตัวแพทย์ประจ าด่านกักกันสตัว์ต้นทาง 

สามารถออกใบแจ้งอนุญาต (ใบ ร.6 เดิม), ออกใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียม, ออกใบอนุญาต (ใบ ร.8 เดมิ), บันทึกตรวจ
ปล่อยสินคา้  พร้อมกับส่งข้อมูลไปยัง NSW ของกรมศุลกากร ในการตรวจร่วม  

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตวผ์่าน
ราชอาณาจักร (Transit Permit for animals and animal products) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- ต้องมีข้อมูลการยื่นค าขอ ร.1/1 จากผู้ประกอบการ

- สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตวต์น้ทาง จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

- มีข้อมูลแบบฟอรม์ใบค าขออนุญาตน าผ่าน ในระบบตามหน่วยงานที่ผู้ประกอบการยื่นเรื่อง และผา่นการ

รับค าขอ (แสดงข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น)

หน้าจอเริ่มต้น 

วิธีการใช้งานโปรแกรม

➢ การค้นหาข้อมูล

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.1. ป้อนวันที่ออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบแจ้งอนุญาตน าผ่าน , เลขท่ีใบค าขอ ร.1/1 , เลขท่ีใบอนุญาตน าผ่าน  

1.3. ป้อนผู้ขออนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

➢ การเพ่ิมข้อมูล  หน้าจอจะแบ่งหน้าจอข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าท่ี และ 

รายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ 

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

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูล 

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

2.1. ป้อนเลขท่ีใบค าขอ ร.1/1 หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  ( ต้องผ่านการช าระเงินค่าใบค าขอจาก โปรแกรม Emm21q060  เพื่อสอบถามและ
ปรับปรุงสถานะใบค าขอ ท่ีผู้ประกอบการไดย้ื่นค าขอผ่านระบบ(แสดงเฉพาะรายการใบค าขอที่ยื่นเรื่อง
เท่านั้น) พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าค าขอ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

− ระบบแสดงรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ ( เช่น ผู้ขออนุญาต , ที่อยู่ผู้ขออนุญาต) , มี
ความประสงค์จะขอน าสัตว/์ซากสตัว์ ผ่านราชอาณาจักร (เช่น โดยทาง , วัตถุประสงค์, พาหนะ
ช่ือ/ยี่ห้อ , เลขทะเบยีน/เที่ยวบิน , จากเมืองท่าช่ือ , ประเทศ , เข้าทางด่านศุกลกากร , สถานท่ี
ตรวจปล่อย , ออกทางด่านศุลกากร , โดยทาง , ไปยังเมืองท่าช่ือ , ประเทศ , วันท่ีผ่าน
ราชอาณาจักร , ในระยะเวลา , โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตน า ) , สถานท่ีเลี้ยง/ผลติ หรือ 
กักดูอาการก่อนน าเข้า (เช่น ช่ือสถานท่ี , เลขท่ี , ถนน , เมือง , รัฐ , ประเทศ , รหสัไปรษณยี์ , 
โทรศัพท์ , โทรสาร) จากผลการคน้หาข้อมูล เลขท่ีใบค าขอ ร.1/1 โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอยีดข้อมูลได้ 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิก

ปุ่มบันทึก จะปรากฏปุ่ม  , ,  , , , 

 และแสดง “เลขที่ใบแจ้งอนุญาตน าผ่าน” ให้อัตโนมัติ) 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ทีอ่อกใบอนุญาต 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล ท าการปอ้นรายละเอียดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลดท์ี่
จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  

 

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถานะใบอนุญาตจาก List รายการที่แสดง 
1.2. ป้อนวันท่ีออกใบแจ้งอนุญาต , วันที่ใบแจ้งอนุญาตหมดอายุ , วันท่ีออกใบอนุญาต , วันท่ีใบอนุญาต

หมดอายุ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันท่ีจากตารางปฏิทิน 

1.3. ป้อนหน่วยงานท่ีรับสัตว/์ซากสัตว ์ปลายทาง หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่
แสดง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.4. ป้อนได้รับอนุมตัิจากอธิบดีกรมปศสุัตว์ตามโทรเลขท่ี , ไดร้ับอนุมตัิจากอธิบดีกรมปศสุัตว์ตามใบแจ้งที่ , 
ท าเครื่องหมาย , ไว้ท่ี , ทั้งนี้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตวต์าม , หนังสือรับรองสุขภาพสตัว์/ซาก
สัตว์ เลขท่ี 

1.5. ป้อนลงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.6. ป้อนเงื่อนไข(Requirement)  หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.7. ป้อนตั้งแต่วันท่ี , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.8. ป้อนออกโดย , ช่ือผู้ลงนาม , ต าแหน่งผู้ลงนาม 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกข้อมูล  

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกรายละเอียดสว่นของเจ้าหน้าท่ีผู้ที่ออกใบอนุญาต โปรแกรมจะแสดงกล่อง
ข้อความดังรูป 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดสว่นของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมใบค าขออนุญาต ท่ีผ่านการรับค าขอ เพื่อมาออกใบแจ้งอนุญาตน าผา่น และ
ใบอนุญาต รายการใหม ่

5. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ตัวอย่างใบแจ้งอนุญาตน าสตัว์ผ่านราชอาณาจักร (NOTIFICATION FOR 
TRANSIT OF ANIMAL(S)) 

 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าผ่าน  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดสัตว์ที่น าผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) 

 
หน้าจอตารางข้อมูลชนิดสัตวท์ี่น าผ่าน 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ คลกิปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลชนิด
สัตว์ที่น าผ่าน โปรแกรมะจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว์ที่น าผ่าน 

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

2.1. ป้อนชนิด , รหัสพิกัดศลุกากร หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจากตาราง 
2.2. ป้อนชนิดเพิ่มเติม 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเพศจาก List รายการที่แสดง 
2.4. ป้อนจ านวนที่อนุญาต , จ านวนทีต่รวจปล่อย , ค่าธรรมเนียม/หน่วย 

2.5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียม 

2.6. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลหน่วยจาก List รายการที่แสดง 

2.7. คลิก  กรณไีม่มหีมายเลขประตัวสตัว์  

 
− ป้อนอายุ , สี , Microchip/Tattoo/Others 

2.8. ป้อน Container No , มลูค่า , คา่ธรรมเนียม  

2.9. ป้อนวันท่ีตรวจปล่อย หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทนิ 

2.10. ป้อนเวลา หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
2.11. ป้อนหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ เลขท่ี , Seal No , เลขท่ี Invoice , ล าดับที่ใน Invoice 

2.12. ป้อนวันท่ี Invoice หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
2.13. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูผลตรวจสุขภาพสัตว/์ซากสัตว์ ไม่พบวิการของโรคระบาด หรือ พบวิการของ

โรคระบาดสันนิษฐานเบื้องต้นป่วยเป็นโรค 

− ป้อนโรค หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

− ป้อนจ านวน(ตัว) 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก  

150



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

 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ (สามารถกรอกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

 
หน้าจอตารางข้อมูลหมายเลขประจ าตวัสัตว ์

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ  คลกิปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ เกีย่วกับหมายเลขประจ าตัวสัตว์  มี 2 วิธี ดังนี้ 
2.1. วิธีที่ 1 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ที่ละ 1 รายการ 

2.1.1. ป้อนหมายเลขประจ าตัวสัตว์ ที่ตารางหมายเลขประจ าตัวสัตว ์

2.1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.2. วิธีที่ 2 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์มากกว่า 1 รายการ 

2.2.1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิม
ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอค้นหาหมายเลขประจ าตวัสัตว ์

2.2.2. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 
2.2.3. เลขทะเบยีนฟาร์มมาตรฐาน , เลขทะเบียนฟารม์ปลอดโรค , เลขทะเบียนฟาร์มศูนย์ผสมเทยีม , 

ช่ือ , สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน 

2.2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2.2.5. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงผลหมายเลขประจ าตวัสตัว ์

2.2.6. คลิก  ในตารางข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.2.7. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

2.2.8. คลิกปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า 

2.2.9. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึกข้อมูล 

 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่น าผ่าน  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดซากสตัว์ที่น าผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “ซากสัตว์”) 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดซากสัตว ์ที่น าผ่าน 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ คลกิปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลชนิดซาก
สัตว์ที่น าผ่าน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่น าผ่าน 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.1 ป้อนซากสัตว์ , รหสัพิกัดศลุกากร หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 
4.1. ป้อนจ านวนท่ีอนุญาต , จ านวนทีต่รวจปล่อย , ค่าธรรมเนียม/หน่วย 

4.2. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียม 

4.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลหน่วยจาก List รายการที่แสดง 
4.4. ป้อนมูลค่า , ค่าธรรมเนยีม  

4.5. ป้อนวันท่ีตรวจปล่อย หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทนิ 

4.6. ป้อนเวลา หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
4.7. ป้อน Container No , Seal No , เลขท่ี Invoice , ล าดับที่ใน Invoice , ผลการตรวจสุขศาสตรซ์ากสตัว์ 

4.8. ป้อนวันท่ี Invoice หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

6. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 
1. หน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ เมื่อท าการบันทึกค่าธรรมเนียมชนิดสตัว์/ซากสัตว์ 

ที่น าผ่าน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
หมายเหตุ  ข้อมูลรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน จะมีข้อมลูก็ต่อเมื่อบันทึกรายละเอียดส่วนของ “ข้อมูล
ชนิดสัตว์ที่น าผา่น” หรือ “ข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่น าผ่าน” เกี่ยวกับคา่ธรรมเนียม 

 
หน้าจอรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 

2. ท าป้อนรายละเอียดต่างๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

2.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถานะการช าระเงินจาก List รายการที่แสดง 
2.2. ป้อนเอกสารการช าระเงิน เล่มที่ , เลขท่ี , จ านวนเงิน 

2.3. ป้อนวันท่ีช าระเงิน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช าระ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการช าระเงินผ่านระบบ E-Payment  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

6. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอแสดงการบันทึกส่วนของการช าระเงิน 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีผู้ที่ออกใบอนุญาต สามารถท าการแก้ไขข้อมลูหลักที่

ต้องการ เช่น ป้อนได้รับอนมุัติจากอธิบดีกรมปศสุัตว์ตามโทรเลขท่ี , ได้รับอนุมตัิจากอธิบดีกรมปศสุัตว์ตามใบ
แจ้งที่ , ท าเครื่องหมาย , ไว้ท่ี , ทั้งนี้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ตาม , หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์/
ซากสัตว์ เลขท่ี เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าผ่าน  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดสัตว์ที่น าผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ เพื่อท าการแก้ไขข้อมลูชนิดสตัว์ ท่ีน าผ่าน เช่น ชนิดสัตว์ , รหัสพิกัดศุลกากร , เพศ 
, จ านวนที่อนุญาต , หน่วย , กรณไีม่มีหมายเลขประจ าตัวสัตว์(NID) , เลขท่ี Invoice , วันท่ี Invoice หรือ 
ล าดับที่ใน Invoice เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถแก้ไขข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น หมายเลขประจ าตัวสัตว ์ 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่น าผ่าน  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนดิซากสตัวท์ี่น าผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “ซากสัตว์”) 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ  เพื่อท าการแก้ไขข้อมลูชนิดซากสตัว์ ท่ีน าผ่าน เช่น ชนิดซากสตัว์ , รหัสพิกัด
ศุลกากร , จ านวนที่อนุญาต , หนว่ย, เลขท่ี Invoice, วันท่ี Invoice หรือ ล าดับที่ใน Invoice เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล  
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➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่น าผ่าน  (สามารถลบข้อมลูชนิดสตัว์ที่น าผ่านได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงคจ์ะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) แบ่งออกเป็น 2 วิธี 

1. วิธีท่ี 1  การลบข้อมูลมากกว่า 1 รายการ 

1.1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถ
เลือกได้หลายรายการ) 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

 
 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

2. วิธีที่ 2  การลบข้อมูลที่ละ 1 รายการ 
2.1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบจากตารางแสดงผลการค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลูที่

เลือกบนหน้าจอ 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมูลดังรูป 

 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 
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2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถลบข้อมลูหมายเลขประจ าตัวสัตวไ์ด้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่น าผ่าน  (สามารถลบข้อมลูชนิดซากสัตว์ที่น าผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์
จะขออนุญาตน า” = “ซากสตัว์”) มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมูลชนิดสัตว์ ท่ีน าผา่น” ตามที่ได้กล่าว
ไว้ข้างต้น 
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➢ การอนุมัติใบอนุญาตน าผ่าน มีรายละเอยีดดังนี ้

1. คลิกปุ่ม  เพื่อใบอนุญาตน าสัตว์ ผา่นราชอาณาจักร (TRANSIT OF ANIMAL(S)) 
และ ใบอนุญาตน าซากสตัว์ ผ่านราชอาณาจักร (TRANSIT OF ANIMAL PRODUCT(S))  ยกตัวอย่าง
ใบอนุญาตน าสตัว์ผ่านราชอาณาจกัร โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
หมายเหตุ  
- ปุ่ม “อนุมัติใบอนุญาต” จะสามารถคลิกได้กต็่อเมื่อ บันทึกรายละเอยีดส่วนของการช าระเงิน ให้

เรียบร้อย 
- เมื่ออนุมัติใบอนุญาต แล้ว จะไมส่ามารถแก้ไขรายละเอียดการออกใบอนุญาตได้  
- เมื่ออนุมัติใบอนุญาต แล้ว จะไมส่ามารถพิมพ์ใบแจ้งอนุญาต(ใบ ร.6+ ใบ Transit Permit) ได ้

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการกลับไปพมิพ์ใบอนุญาต ร.6  

3. คลิกปุ่ม  เพื่ออนุมัติใบอนุญาต  โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ ระบบแสดง “เลขท่ีใบอนุญาต” ใหอ้ัตโนมัติ และไม่สามารถแก้ไข
รายละเอียดการออกใบอนุญาตได ้

➢ การพิมพ์รายงาน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ประกอบด้วย 

1. กรณี พิมพ์ใบแจ้งอนุญาต จะต้องยังไม่อนุมัติใบอนุญาต แต่ถ้าอนมุัติใบอนุญาตไปแล้วจะไม่สามารถพิมพ์
ใบแจ้งอนุญาตได้อีก  

1) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบแจงอนุญาต โดยใบแจ้งอนุญาตจะมี 2 รูปแบบ 
- รูปแบบที่ 1 ใบแจงอนุญาตน าสัตวผ่านราชอาณาจักร (NOTIFICATION FOR TRANSIT OF 

ANIMAL(S))  
- รูปแบบที่ 2 ใบแจ้งอนุญาตน าซากสัตว์ผา่นราชอาณาจักร (NOTIFICATION FOR TRANSIT 

OF ANIMAL PRODUCT(S)) 
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2) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายงานใบแจ้งอนุญาต และ เงื่อนไขการน าสัตว์/ซากสตัว์ ผ่าน
ราชอาณาจักร(Requirement) ดงัรูป ยกตัวอย่างใบแจงอนุญาตน าสัตวผ่านราชอาณาจักร+เงื่อนไข
(Requirement) 
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2. กรณี พิมพ์ใบอนุญาต จะต้องอนุมัติใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว(กรณทีี่อนุมัติใบอนุญาตไปแล้วจะไมส่ามารถ
พิมพ์ใบแจ้งอนุญาตได้อีก) 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบอนุญาต โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยนัการพิมพ์
ใบอนุญาต ดังรูป  

 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการพิมพ์ใบอนุญาต 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการพิมพใ์บอนุญาต โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
หมายเหตุ  ใบอนุญาตจะมี 2 รูปแบบ 
- รูปแบบที่ 1 ใบอนุญาตน าสตัวผ่านราชอาณาจักร TRANSIT PERMIT OF ANIMAL(S)  
- รูปแบบที่ 2 ใบอนุญาตน าซากสตัวผ์่านราชอาณาจักร TRANSIT PERMIT OF ANIMAL 

PRODUCT(S)) 
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➢ การแนบเอกสาร 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีตรวจรับรอง คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมเอกสาร 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเอกสารแนบ 

2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มเอกสารแนบ 

3. คลิกปุ่ม    เพื่อเลือกไฟล์เอกสารแนบ ดังรูป 

 
 

3.1. ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ  

3.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกไฟล์เอกสาร 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อแนบไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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หน้าจออัพโหลดไฟล์เอกสาร 

 

3.4. ป้อนรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

3.5. ป้อนหมายเหต ุ

3.6. คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟลเ์อกสาร 

3.7. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกทั้งหมด 

4. คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเอกสารแนบ 

4.1. กรณีต้องการแก้ไขข้อมลู คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข 

4.2. กรณีต้องการลบไฟล์ หรือ ดาวน์โหลด ให้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่
ต้องการ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟลเอกสาร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการลบไฟล์เอกสาร 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การส่งข้อมลูไป NSW 

1. กรณไีม่มตีรวจร่วม 

 
 

1.1. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะส่งข้อมลูใบอนุญาตไปยัง NSW 

1.2. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะส่งข้อความยกเลิกใบอนุญาตไปยัง NSW 
1.3. โปรแกรมจะแสดงสถานะการส่งข้อมูลล่าสุดบนหน้าจอ เช่น ถ้าส่งส าเร็จ จะแสดงค าว่า “LICENSE 

ACCEPTED” แต่ถ้ามีข้อผิดพลาดจากการส่ง ก็จะแสดงสาเหตุของการผิดพลาด 
2. กรณีมตีรวจร่วม 

 
 

2.1. คลิกปุ่ม   โปรแกรมจะส่งข้อมูลใบอนุญาตไปยัง NSW ในส่วนของรายละเอยีดการ
ตรวจร่วม โดยระบสุถานะตรวจสนิค้า (ผ่าน, ไมผ่่าน, ผา่นแบบมีเง่ือนไข) 

2.2. โปรแกรมจะแสดงสถานะการส่งข้อมูลล่าสุดบนหน้าจอ เช่น ถ้าส่งส าเร็จ จะแสดงค าว่า “INSPECTION 
RESULT ACCEPT” แต่ถ้ามีข้อผดิพลาดจากการส่ง ก็จะแสดงสาเหตุของการผิดพลาด 

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้าสู่เมน ู   

171



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

บันทึกตรวจรับปลายทาง กรณีน าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  (Emm21i110) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกตรวจรับปลายทาง กรณีน าสตัว์หรือซากสัตวผ์่านราชอาณาจักร 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกตรวจรบัปลายทาง กรณีน าสัตว์หรือซาก
สัตว์ผา่นราชอาณาจักร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
-  

หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีาร
ท างานของแต่ละส่วนมดีังนี ้

วิธีการใช้งานโปรแกรม

➢ การค้นหาข้อมูล

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี

1.1. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.3. คลิก  เพื่อเลือกสถานถการตรวจรบั ไม่พบสตัว์/ซากสัตว์ ปลายทาง , พบสัตว์/ซากสัตว์ ปลายทาง 
หรือ ทั้งหมด 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

➢ ข้อมูลใบอนุญาตตรวจรับปลายทาง 
 

3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการบันทึกตรวจรับปลายทาง กรณีน าสัตว์หรอืซากสัตวผ์่านราชอาณาจักร โปรแกรมจะ
แสดงหน้าจอดังรปู  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูล 

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

4.1. คลิก  เพื่อเลือกสถานะ พบสัตว/์ซากสัตว์ ปลายทาง , ไม่พบสตัว์/ซากสัตว์ ปลายทาง 

4.2. ป้อนวันท่ีตรวจ , เวลา หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏทิิน 

4.3. คลิก  เพื่อเลือกจ านวนสัตว/์ซากสตัว์ ท่ีเคลื่อนย้าย 
− ครบถูกต้องตามจ านวนที่ขออนุญาต 
− ไม่ครบถูกต้องตามจ านวนที่ขออนญุาต 

4.4. ป้อนยังคงเหลือ 

5. คลิกปุ่ม   เพื่อแสดงรายละเอียดใบอนุญาต โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

174



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอแสดงรายละเอียดใบอนุญาต 

6. คลิกปุ่ม   เพื่อยกเลิกข้อมูล 

7. คลิกปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

สอบถามใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร    (Emm21q020) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อสอบถามใบอนุญาตน าสตัว์หรอืซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร ท่ีอนุมัติออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดย

แสดงข้อมูลใบอนุญาตที่หน่วยงานเป็นผู้ออกใบอนุญาตเท่านั้น 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก สอบถาม >> คลิก สอบถามใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตว์ 
ผ่านราชอาณาจักร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันท่ีน าเข้า จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

- มีข้อมูลใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร ที่อนุมัติออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ในระบบ

โดยจะแสดงข้อมลูตามหน่วยงานทีอ่อกใบอนุญาตเท่านั้น

หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีาร
ท างานของแต่ละส่วนมดีังนี ้
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 

1.1. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบแจ้งอนุญาตน าผ่าน , เลขท่ีใบอนุญาตน าผ่าน , เลขท่ีใบค าขอ ร.1/1 , จากเมืองท่า , ไปยัง

เมืองท่า , หมายเลจประจ าตัวสัตว ์(NID) 

1.3. ป้อนผู้อนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิก
ปุ่ม  

1.4. ป้อนหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.5. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ปกติ , ยกเลิก , เพิกถอน หรือ ทั้งหมด 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการแสดงรายละเอียด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอแสดงรายละเอียด 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

สอบถามสถานะการส่งข้อมูลไปยงั NSW  (Emm21q050) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อสอบถามสถานะการส่งข้อมูลไปยัง NSW 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก สอบถาม >> คลิก สอบถามสถานะการส่งข้อมูลไปยัง NSW 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
− 

หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีาร
ท างานของแต่ละส่วนมดีังนี ้

วิธีการใช้งานโปรแกรม

➢ การค้นหาข้อมูล

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลประเภทใบอนุญาตจาก List รายการที่แสดง 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.2. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.3. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต 

1.4. ป้อนหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.5. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ดังนี้ 
− ยังไม่ได้ส่ง 
− ส่งส าเร็จ 
− ส่งไมส่ าเร็จ 
− ยังไม่ได้รับผลตอบกลับ 
− ได้รับใบขนแล้ว 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

พิมพ์รายงานสรุปใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร     (Emm21r020) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อพิมพ์รายงานสรุปใบอนุญาตน าสัตว์/ซากสตัว์ ผ่านราชอาณาจักร ที่ทางด่านกักกันสัตว์ออกให้กับทาง

ผู้ประกอบการ  

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก รายงาน >> คลิก พิมพ์รายงานสรุปใบอนญุาตน าสัตว์หรือซาก
สัตว์ผา่นราชอาณาจักร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตวต์น้ทางที่น าสัตว์/ซากสัตว์ ผา่นราชอาณาจักร จะต้องมีข้อมลูผู้ใช้งานใน

ระบบ

- ต้องมีข้อมูลแบบฟอร์มใบค าขออนุญาตน าสัตว์/ซากสตัว์ ผ่านราชอาณาจักร ที่ออกใบอนุญาตเรียบร้อย

แล้ว
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การพิมพ์รายงาน 

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

1.1. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2. ป้อนด่านกักกันสัตวต์้นทาง , ด่านกักกันสัตว์ปลายทาง , พิกัดศุลกากร หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือก
ข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.3. ป้อนผู้ขออนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้
คลิกปุ่ม  

1.4. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูประเภท สตัว์ หรือ ซากสัตว ์
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.5. ป้อนชนิดสัตว์ , ซากสตัว์ หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.6. ป้อนประเทศต้นทาง , ประเทศปลายทาง , ด่านศุลกากรต้นทาง , ดา่นศุลกากรปลายทาง หรือ คลิกปุม่ 

 เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.7. ป้อนวัตถุประสงค์การเคลื่อนย้าย หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.8. คลิก  เพื่อเลือกสถานะกาส่ง NSW ดังนี ้
− ยังไม่ได้ส่ง 
− ส่งไป NSW แล้วรอการตรวจกลับ 
− ส่งไป NSW ส าเร็จแล้ว 
− ส่งไป NSW แล้วไม่ส าเร็จ 
− ได้รับข้อมบูใบขนจาก NSW แล้ว 
− ยกเลิก/เพิกถอนใบอนุญาต 
− แจ้งยกเลิกการส่งใบอนุญาตไปยัง NSW 
− ได้รับการแจ้งการยกเลิกเรียบร้อยจาก NSW 
− NSW ไม่อนุญาตใหย้กเลิกใบอนุญาต 
− ลบใบอนุญาต 

1.9. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ดังนี้ 
− ปกติ 
− ยกเลิก 
− ส่งออก 

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

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ PDF โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

เร.1/1 : แบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ ออกราชอาณาจักรไทย  (Req10i040) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกรายละเอียดแบบฟอร์มค าขออนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว ์ออกนอกราชอาณาจักรไทย(ร.1/1) 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก แบบฟอรม์ใบค าขอ

เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ >> คลิก ร.1/1 : แบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว/์ซากสัตว์ ออกราชอาณาจักรไทย โปรแกรม
จะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ(ลงทะเบยีน)

หน้าจอเริ่มต้น 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การเพ่ิมข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 
1. จากหน้าจอเริม่ต้น โปรแกรมแสดงข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ออก 

ราชอาณาจักร ท าการป้อนรายละเอียดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นตอ้ง 
ป้อนข้อมูล) ดังนี ้
1.1. ช่ือผู้ยื่น/ผูม้ีอ านาจลงนาม/เจ้าของ แสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ ตามผู้ประกอบการที่ Login เข้าใช้งาน 

ประกอบด้วย ช่ือ, เลขท่ีบตัรประชาชน/เลขทะเบยีนการค้า, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, โทรศัพท์มือถือ, 
โทรศัพท์, โทรสาร, E-mail, อาชีพ 

1.2. รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอรม์ใบค าขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ออกราชอาณาจักร ประกอบด้วย 

1.2.1. ป้อนยื่นเรื่อง ณ ด่านกักกันสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 
กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.2. ป้อนวันทีย่ื่น หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2.3. ป้อนออกนอกราชอาณาจักร โดยทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่
แสดง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.4. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต ร.3 , ร.4 , ร.5 หรือ คลิกปุ่ม คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 
1.2.5. ป้อนพาหนะชื่อ/ยี่ห้อ , เลขทะเบยีน/เที่ยวบิน 

1.2.6. ป้อนโดยมีวตัถุประสงค์การส่งออกเพื่อ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่
แสดง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.7. ป้อนระบุ , ส่งออกจากประเทศไทย ไปยังเมืองท่าช่ือ 

1.2.8. ป้อนประเทศ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.2.9. ป้อนก าหนดส่งออกจากวันที ่หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2.10. ป้อนเวลา หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 

1.2.11. ป้อนออกทางด่านศุลกากร , สถานท่ีตรวจปล่อย หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List 
รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.12. คลิก  เพื่อเลือกโดยมีความประสงค์จะขออนุญาตน า สัตว์ หรือ ซากสัตว ์

1.2.13. กรณี คลิก  เพื่อเลือกสถานท่ีเลี้ยง หรือกักดูอาการก่อนส่ง ณ ระบตุาม ต.ร.4 / ต.ร.ช.4 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

- ป้อนระบุตาม ต.ร.4 / ต.ร.ช.4 หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง 

กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  
- โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในส่วนของที่อยู่ให้อัตโนมัติ ประกอบด้วย เลขท่ี , หมู่ , ตรอก , ซอย , 

ถนน,  รหัสไปรษณยี์ , โทรศัพท์ , โทรสาร ไมส่ามารถแก้ไขได ้

1.2.14. กรณี คลิก  เพื่อเลือกสถานท่ีเลี้ยง หรือกักดูอาการก่อนส่ง ณ  ระบุเอง 
- ป้อนสถานท่ีเลี้ยง หรือกักดูอาการก่อนส่ง ณ , เลขท่ี , หมู่ , ตรอก , ซอย , ถนน , 

รหัสไปรษณีย์ , โทรศัพท์ , โทรสาร 

1.2.15. ป้อนต าบล/อ าเภอ/ หรือจังหวัด คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณ ี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.16. ป้อนสถานท่ีเลี้ยง/เก็บ หรือกักดูอาการหลังส่ง ณ , เลขท่ี , ถนน , เมือง , รัฐ , รหัสไปรษณยี์ , 
โทรศัพท ์, โทรสาร 

1.2.17. ป้อนประเทศ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

  
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิกปุ่ม 

 บันทึก จะปรากฏปุม่  ,  ,  ,  ) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว/์ซากสตัว์ ออกราชอาณาจักร 

  

189



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดสัตว์ที่ส่งออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสตัว์ ที่ส่งออก 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสัตว์ ที่ส่งออก คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูลชนิดสัตว์ทีส่่งออก โปรแกรม
จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว์ที่สง่ออก 

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

2.1. ป้อนชนิด , รหัสพิกัดศลุกากร หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจากตาราง 
2.2. ป้อนชนดิเพิ่มเติม 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเพศจาก List รายการที่แสดง 

2.4. ป้อนหน่วย หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  

2.5. ป้อนจ านวน , เลขที่ Invoice , ล าดับที่ใน Invoice 

2.6. คลิก  กรณไีม่มหีมายเลขประจ าตวัสัตว์(NID) ดังรูป 
 

 
 

2.7. ป้อนอายุ , สี , Microchip/Tattoo/Others 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

2.8. ป้อนวันที ่Invoice หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมเคลียรห์น้าจอเป็นค่าว่างส าหรับท าการบันทึกเพิ่มข้อมลูต่อไป 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

   

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถกรอกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสัตวท์ี่ส่งออก คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ เกีย่วกับหมายเลขประจ าตัวสัตว์ (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ฟิลด์ที่
จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) มี 2 วิธี ดังนี ้
2.1. วิธีที่ 1 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ที่ละ 1 รายการ 

2.1.1. ป้อนหมายเลขประจ าตัวสัตว์ ที่ตารางหมายเลขประจ าตัวสัตว ์

2.1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
  

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตวัสัตว์ 

2.2. วิธีที่ 2 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์มากกว่า 1 รายการ 

2.2.1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิม
ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

 
หน้าจอค้นหาหมายเลขประจ าตวัสัตว ์

2.2.2. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 
- เลขทะเบยีนฟาร์มมาตรฐาน , เลขทะเบียนฟารม์ปลอดโรค , เลขทะเบียนฟาร์มศูนย์ผสมเทยีม 

, ช่ือ , สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน 

- คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

- คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอแสดงผลหมายเลขประจ าตวัสตัว ์

2.2.3. คลิก  ในตารางข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 

2.2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

2.2.5. คลิกปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า 

2.2.6. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์มากกวา่ 1 หมายเลข 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดซากสตัว์ที่ส่งออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “ซากสัตว์”) 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดซากสัตว ์ที่สง่ออก 

 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดซากสัตว์ ท่ีส่งออก คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่ส่งออก 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่ส่งออก 

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

2.1 ป้อนซากสัตว์ , รหสัพิกัดศลุกากร หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 
2.2 ป้อนจ านวน , เลขท่ี Invoice , ล าดับที่ใน Invoice 

2.3 ป้อนหน่วย หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไข 

 ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.4 ป้อนวันที่ Invoice หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมเคลียรห์น้าจอเป็นค่าว่างส าหรับท าการบันทึกเพิ่มข้อมลูต่อไป 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลซากสัตว ์

 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ออกราชอาณาจักร สามารถท าการ

แก้ไขข้อมูลหลักที่ต้องการ เช่น ออกนอกราชอาณาจักร โดยทาง , พาหนะชื่อ/ยี่ห้อ , เลขทะเบียน/เที่ยวบิน, 
ส่งออกจากประเทศไทย ไปยังเมืองท่าช่ือ , ประเทศ , ก าหนดส่งออกจากประเทศไทยวันท่ี , เวลา , ออกทาง
ด่านศุลกากร , สถานท่ีตรวจปล่อย , สถานท่ีเลี้ยง หรือกักดูอาการก่อนส่ง ณ , สถานท่ีเลีย้ง/เก็บ หรอืกักดู
อาการหลังส่ง ณ เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดสัตว์ทีส่่งออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”)   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูชนิดสตัว์ ท่ีสง่ออก เช่น ชนิดสัตว์ , รหัสพิกัดศลุกากร , 
เพศ , จ านวน , หน่วย ,  
กรณไีม่มีหมายเลขประจ าตัวสัตว์(NID) , เลขท่ี Invoice , วันท่ี Invoice หรือล าดับที่ใน Invoice เปน็ต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถแก้ไขข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น หมายเลขประจ าตัวสตัว์  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนดิซากสตัวท์ี่ส่งออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “ซากสัตว์”) 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูชนิดซากสัตว์ ทีส่่งออก เช่น ชนิดซากสัตว์ , รหัสพิกัด
ศุลกากร , จ านวน , หน่วย , เลขที่ Invoice , วันท่ี Invoice หรือล าดับที่ใน Invoice เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
 

➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร 

1. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ออกราชอาณาจักร (หมายเหตุ ต้องลบ
ข้อมูลชนิดสตัว์ , หมายเลขประจ าตัวสัตว์ หรือชนิดซากสตัว์ ก่อน) โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยนืยันการ
ลบข้อมูลดังรูป 

 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถลบข้อมลูชนิดสตัว์ที่ส่งออกได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงคจ์ะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) แบ่งออกเป็น 2 วิธี 

1. วิธีที่ 1  การลบข้อมูลมากกว่า 1 รายการ 

1.1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา 
(สามารถเลือกได้หลายรายการ) 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

 
 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

2. วิธีที่ 2  การลบข้อมูลที่ละ 1 รายการ 
2.1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบจากตารางแสดงผลการค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลูที่

เลือกบนหน้าจอ 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมูลดังรูป 

 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถลบข้อมลูหมายเลขประจ าตัวสัตวไ์ด้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถลบข้อมลูชนิดซากสัตว์ที่สง่ออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค ์
จะขออนุญาตน า” = “ซากสตัว์”) มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมูลชนิดสัตว์ ท่ีส่งออก” ตามที่ได้กล่าว 
ไว้ข้างต้น 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การพิมพ์รายงาน 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ออกราชอาณาจักร คลิกปุ่ม  

 เพื่อพิมพ์รายงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การคัดลอกข้อมลู  

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ออกราชอาณาจักร 

คลิกปุ่ม   เพื่อท าการคัดลอกข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการคดัลอกขอ้มูล 

3. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป  
 

 
 

➢ การแนบเอกสาร 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขออนุญาตน าสตัว์/ซากสัตว์ ออกราชอาณาจักร  

 คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมเอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอเอกสารแนบ 

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอเพิ่มเอกสารแนบ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

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 

4. คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเอกสารแนบ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

4.1 คลิกเลือกรายการที่ต้องการกรณีตอ้งการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม  บรรทดัหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข 

4.2 กรณีต้องการลบไฟล์ หรือ ดาวน์โหลด ให้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่
ต้องการโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการลบไฟล์เอกสาร 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

 คลิกปุ่ม  เพื่อย้อนกลับเข้าสูเ่มน ู
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขออนุญาต       (Emm21q060) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อสัตวแพทย์ประจ ำด่ำนกักกันสตัว์ต้นทำง สอบถำมและปรับปรุงสถำนะใบค ำขอ ท่ีผู้ประกอบกำรได้ยื่นค ำขอ

ผ่ำนระบบ (แสดงเฉพำะรำยกำรใบค ำขอที่ยื่นเรื่องเท่ำนั้น) พร้อมทัง้พิมพ์ใบแจ้งยอดค่ำค ำขอ เกี่ยวกับกำรน ำสตัว์/ซำก
สัตว์ ออกนอกรำชอำณำจักร 

การใช้โปรแกรม    
ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์และซำกสัตว์ผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก กำรอนุญำตน ำ

สัตว์/ซำกสตัว์ เข้ำ ผ่ำน ออกรำชอำณำจักรไทย >> คลิกสอบถำม >> คลิก สอบถำมและปรับปรุงสถำนะใบค ำขอ
อนุญำต โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
− ต้องมีข้อมูลกำรยื่นค ำขอ ร.1/1 จำกผู้ประกอบกำร

− สัตวแพทย์ประจ ำด่ำนกักกันสัตวต์น้ทำง จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งำนในระบบ

− มีข้อมูลแบบฟอรม์ใบค ำขออนุญำต ในระบบตำมหน่วยงำนท่ีผู้ประกอบกำรยื่นเรื่อง (ท่ียังไมไ่ด้อนุมตัใิบค ำ

ขอเท่ำนั้น)

หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้ำสู่หน้ำจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอค้นหำ  เพื่อให้ผู้ใช้ท ำกำรค้นหำข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีำร
ท ำงำนของแต่ละส่วนมดีังนี ้
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท ำกำรระบเุงื่อนไขที่ต้องกำร ดังน้ี 

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลชนิดค ำขอจำก List รำยกำรที่แสดง 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเรียงข้อมลูตำมจำก List รำยกำรที่แสดง 

− คลิก  เพื่อเลือก น้อยไปมำก หรือ มำกไปน้อย 
1.3. ป้อนเลขท่ีใบค ำขอ 

1.4. ป้อนวันท่ียื่นค ำขอ ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทนิ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท ำกำรค้นหำข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

3. คลิกเลือกรำยกำรใบค ำขออนุญำต ท่ีต้องกำรปรับปรุงสถำนะใบค ำขอ หรือพิมพ์ใบแจ้งช ำระเกี่ยวกับคำ่ใบค ำ
ขอ โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรปู  
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หน้าจอแสดงรายละเอียด 

 

➢ การเพ่ิมข้อมูล มรีำยละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลสถานะใบค าขอ มีรำยละเอยีดดังนี ้

1. จำกหน้ำจอแสดงรำยละเอียด คลกิปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
 

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

2.1. ป้อนสถำนะกำรด ำเนินกำร หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง กรณตี้องกำร
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  
หมำยเหตุ สถำนะกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย หลักฐำนประกอบค ำร้อง(ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำค ำขอ 
(ยกเลิกใบค ำขอ), ส่งค ำร้อง, แจ้งช ำระ, ตรวจเอกสำรหลักฐำน, คณะกรรมกำรนัดออกตรวจรับรอง, 
ตรวจสอบแหล่งที่มำของสัตว์-ซำกสัตว,์ ตรวจสอบสภำวะโรคระบำด/เก็บตัวอย่ำงส่งห้องปฏิบัติกำร, รอ
ผลกำรตรวจรับรอง/รอผลกำรตรวจจำกห้องปฏิบัติกำร, เสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม, แจ้งช ำระเงิน, อนุมัต ิ

2.2. ป้อนวันท่ีปรับปรุงสถำนะ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทิน 

206



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรจำก List รำยกำรที่แสดง  
2.4. ป้อนหมำยเหต ุ

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูลย่อย 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรปู 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 

 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน (สำมำรถกรอกข้อมลูส่วนของกำรช ำระเงินได้กต็่อเมื่อระบุ 
“สถำนะกำรด ำเนินกำร” = “แจ้งช ำระเงิน”) 

1. ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำงๆ (เครื่องหมำยดอกจันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถำนะกำรช ำระเงินจำก List รำยกำรที่แสดง 
1.1. ป้อนเอกสำรกำรช ำระเงิน เล่มที่ , เลขท่ี , จ ำนวนเงิน 

1.2. ป้อนวันท่ีช ำระเงิน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทิน 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช ำระ โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
 

 

4. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องกำรช ำระเงินผ่ำนระบบ E-Payment (ระบบจะท ำกำร
ก ำหนดไว้ตรงกลำงว่ำจะช ำระผ่ำนระบบ E-Payment หรือไม่) 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 
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  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลสถานะใบค าขอ 

1. หน้ำจอแสดงรำยละเอียด คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรำยกำรที่ต้องกำรแกไ้ข สำมำรถท ำกำรแกไ้ขข้อมูล เชน่ 
สถำนะกำรด ำเนินกำร , วันท่ีปรับปรุง , ผลกำรด ำเนินกำร  เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมกำรแก้ไขข้อมูล 
 

➢ การลบข้อมลู  มีรำยละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลสถานะใบค าขอ 
1. คลิกท่ีช่องว่ำง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้ำข้อมูลที่ต้องกำรลบ จำกตำรำงข้อมูลสถำนะกำรด ำเนินกำร 

(สำมำรถเลือกได้หลำยรำยกำร) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตำรำง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมยืนยันกำรลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันกำรลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดงัรูป 

 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมลบข้อมูล 
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➢ การอนุมัติค าขอ มีรำยละเอียดดังนี้ 

1. หน้ำจอแสดงผลกำรบันทึกรำยละเอียดส่วนของกำรช ำระเงิน คลิกปุม่  เมื่อต้องกำรอนุมัติใบค ำขอ 
(กรณีที่ต้องจ่ำยค่ำใบค ำขอ ผู้ประกอบกำรต้องด ำเนินกำรจ่ำยคำ่ใบค ำขอก่อน ถึงจะอนุมัติค ำขอได้ โดยกำร
กรอกข้อมูลรำยละเอียดของกำรช ำระเงิน ที่ได้กล่ำวข้ำงต้น) โดยใช้โปรแกรม Emm21i030 : บันทึกใบอนุญำต
น ำสัตว์หรือซำกสตัว์ ออกนอกรำชอำณำจักร  

 

➢ การพิมพใ์บค าขอ  

1. หน้ำจอแสดงผลกำรบันทึกรำยละเอียดส่วนของกำรช ำระเงิน คลิกปุม่  เพื่อพิมพ์ใบค ำขออนุญำต
น ำสัตว์/ซำกสตัว์ ออกนอกรำชอำณำจักร (ร.1/1) โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
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➢ การแนบเอกสาร 

1. จำกหน้ำจอแสดงผลกำรบันทึกรำยละเอยีดส่วนของกำรช ำระเงิน คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมเอกสำร 

โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอเอกสารแนบ 

2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มเอกสารแนบ 

3. คลิกปุ่ม    เพื่อเลือกไฟล์เอกสำรแนบ ดังรูป 

 
 

3.1. ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์เอกสำรที่ต้องกำร  

3.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกไฟล์เอกสำร 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อแนบไฟล์เอกสำร โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
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หน้าจออัพโหลดไฟล์เอกสาร 

 

3.4. ป้อนรำยละเอียดต่ำงๆ ดังน้ี 

3.5. ป้อนหมำยเหต ุ

3.6. คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟลเ์อกสำร 

3.7. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกทั้งหมด 

4. คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำร โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเอกสารแนบ 

4.1. กรณีต้องกำรแก้ไขข้อมลู คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรำยกำรที่ต้องกำรแกไ้ข 

4.2. กรณีต้องกำรลบไฟล์ หรือ ดำวน์โหลด ใหค้ลิกท่ีช่องว่ำง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้ำข้อมูลที่
ต้องกำร โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องกำรดำวน์โหลดไฟลเอกสำร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องกำรลบไฟล์เอกสำร 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำม  

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้ำสู่เมน ู  
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คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)  

บันทึกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร  (Emm21i030) 
(Export Permit for animals and animal products)    

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร  โดยสตัวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ต้นทาง

สามารถออกใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียม, ออกใบอนุญาต (ใบ ร.9 เดมิ), บันทึกตรวจปล่อยสินค้า พร้อมกับส่งข้อมูลไปยัง 
NSW ของกรมศลุกากร ในการตรวจร่วม 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตว์ออกนอก
ราชอาณาจักร (Export Permit for animals and animal products)  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- ต้องมีข้อมูลการยื่นค าขอ ร.1/1 จากผู้ประกอบการ

- สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตวต์น้ทาง จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

- มีข้อมูลแบบฟอรม์ใบค าขออนุญาตน าออก ในระบบตามหน่วยงานที่ผู้ประกอบการยื่นเรื่อง และผา่นการ

รับค าขอ (แสดงข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น)

หน้าจอเริ่มต้น 

วิธีการใช้งานโปรแกรม

➢ การค้นหาข้อมูล

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี
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1.1. ป้อนวันที่ออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาตน าออก , เลขที่ใบค าขอ ร.1/1  

1.3. ป้อนผู้ขออนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

➢ การเพ่ิมข้อมูล  หน้าจอจะแบ่งหน้าจอข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าท่ี และ 

รายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ 

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกปุม่    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 
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หน้าจอเพิ่มข้อมูล 

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

2.1. ป้อนเลขท่ีใบค าขอ ร.1/1 หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  ( ต้องผ่านการช าระเงินค่าใบค าขอจาก โปรแกรม Emm21q060  เพื่อสอบถามและ
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คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

ปรับปรุงสถานะใบค าขอ ท่ีผู้ประกอบการไดย้ื่นค าขอผ่านระบบ(แสดงเฉพาะรายการใบค าขอที่ยื่นเรื่อง
เท่านั้น) พร้อมท้ังพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าค าขอ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
 

− ระบบแสดงรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ ( เช่น ผู้ขออนุญาต , ที่อยู่ผู้ขออนุญาต) , มี
ความประสงค์จะขอน าสัตว/์ซากสตัว์ ออกนอกราชอาณาจักร (เช่น โดยทาง , วัตถุประสงค์, 
พาหนะชื่อ/ยี่ห้อ , เลขทะเบียน/เที่ยวบิน , ส่งออกจากประเทศไทย ไปยังเมืองท่าช่ือ , ประเทศ 
, ก าหนดออกจากประเทศไทยวันที่ , เวลา , ออกทางด่านศุลกากร , โดยมีความประสงค์จะขอ
อนุญาตน า ) , สถานทีเลี้ยง/ผลิต กักดูอาการก่อนส่ง (เช่น ช่ือสถานท่ี , เลขท่ี , ถนน , เมือง , 
ประเทศ , รหสัไปรษณีย์ , โทรศัพท์ , โทรสาร) , สถานท่ีเลี้ยง หรือ กักดูอาการหลังส่ง (เช่น ช่ือ
สถานท่ี , เลขท่ี , หมู่ , ถนน , รัฐ , ประเทศ , รหสัไปรษณยี์ , โทรศพัท์ , โทรสาร) จากผลการ
ค้นหาข้อมูล เลขท่ีใบค าขอ ร.1/1 โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเตมิรายละเอียด
ข้อมูลได ้

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 
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คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิก

ปุ่มบันทึก จะปรากฏปุ่ม  , ,  , ,  และ
แสดง “เลขที่ใบอนุญาตน าออก” ให้อัตโนมัติ) 
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คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ 
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คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ทีอ่อกใบอนุญาต 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล ท าการปอ้นรายละเอียดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลดท์ี่

จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  

 

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถานะใบอนุญาตจาก List รายการที่แสดง 

1.2. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต , วันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.3. ป้อนหน่วยงานท่ีรับสัตว/ซากสัตว ์ปลายทาง คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 
กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.4. ป้อนท าเครื่องหมาย , ไว้ท่ี , ทั้งนี้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศสุัตว์ตาม , หนังสือรับรองสุขภาพ
สัตว์/ซากสตัว์ เลขท่ี   

1.5. ป้อนตั้งแต่วันท่ี , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.6. ป้อนออกโดย , ช่ือผู้ลงนาม , ต าแหน่งผู้ลงนาม 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกข้อมูล  

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกรายละเอียดสว่นของเจ้าหน้าท่ีผู้ที่ออกใบอนุญาต โปรแกรมจะแสดงกล่อง
ข้อความดังรูป 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดสว่นของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมใบค าขออนุญาต ท่ีผ่านการรับค าขอ เพื่อมาออกใบอนุญาตน าออก และ
ใบอนุญาต รายการใหม ่

5. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ตัวอย่างใบอนุญาตน าสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (EXPORT PERMIT OF 
ANIMAL(S) 
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คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

ข้อมูลชนิดสัตว์ทีส่่งออก (สามารถกรอกข้อมูลชนิดสตัว์ที่ส่งออกไดก้็ต่อเมื่อระบุ “โดยมคีวามประสงค์จะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) 

 
หน้าจอตารางข้อมูลชนิดสัตวท์ี่ส่งออก 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ คลกิปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลชนิด
สัตว์ทีส่่งออก โปรแกรมะจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว์ที่สง่ออก 

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

2.1. ป้อนชนิด , รหัสพิกัดศลุกากร หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจากตาราง 
2.2. ป้อนชนิดเพิ่มเติม 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเพศจาก List รายการที่แสดง 
2.4. ป้อนจ านวนท่ีอนุญาต , จ านวนทีต่รวจปล่อย , ค่าธรรมเนียม/หน่วย 
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คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

2.5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียม 

2.6. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลหน่วยจาก List รายการที่แสดง 

2.7. คลิก  กรณไีม่มหีมายเลขประตัวสตัว์ (NID) 

 
− ป้อนอายุ , สี , Microchip/Tattoo/Others 

2.8. ป้อน Container No , มลูค่า , คา่ธรรมเนียม  

2.9. ป้อนวันท่ีตรวจปล่อย หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทนิ 

2.10. ป้อนเวลา หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
2.11. ป้อนหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ เลขท่ี , Seal No , เลขท่ี Invoice , ล าดับที่ใน Invoice 

2.12. ป้อนวันท่ี Invoice หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
2.13. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูผลตรวจสุขภาพสัตว/์ซากสัตว์ ไม่พบวิการของโรคระบาด หรือ พบวิการของ

โรคระบาดสันนิษฐานเบื้องต้นป่วยเป็นโรค 

− ป้อนโรค หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

− ป้อนจ านวน(ตัว) 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก  
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คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ (สามารถกรอกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

 
หน้าจอตารางข้อมูลหมายเลขประจ าตวัสัตว ์

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ  คลกิปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ เกีย่วกับหมายเลขประจ าตัวสัตว์  มี 2 วิธี ดังนี้ 
2.1. วิธีที่ 1 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ที่ละ 1 รายการ 

2.1.1. ป้อนหมายเลขประจ าตัวสัตว์ ที่ตารางหมายเลขประจ าตัวสัตว ์

2.1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก  
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คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

2.2. วิธีที่ 2 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์มากกว่า 1 รายการ 

2.2.1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิม
ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอค้นหาหมายเลขประจ าตวัสัตว์ 

2.2.2. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 
2.2.3. เลขทะเบยีนฟาร์มมาตรฐาน , เลขทะเบียนฟารม์ปลอดโรค , เลขทะเบียนฟาร์มศูนย์ผสมเทยีม , 

ช่ือ , สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน 

2.2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2.2.5. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงผลหมายเลขประจ าตวัสตัว์ 

2.2.6. คลิก  ในตารางข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 
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2.2.7. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

2.2.8. คลิกปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า 

2.2.9. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึกข้อมูล 

 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดซากสตัว์ที่ส่งออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “ซากสัตว์”) 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่ส่งออก 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ คลกิปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลชนิดซาก
สัตว์ทีส่่งออก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่ส่งออก 

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

2.1 ป้อนซากสัตว์ , รหสัพิกัดศลุกากร หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 
4.1. ป้อนจ านวนท่ีอนุญาต , จ านวนทีต่รวจปล่อย , ค่าธรรมเนียม/หน่วย 

4.2. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียม 

4.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลหน่วยจาก List รายการที่แสดง 
4.4. ป้อนมูลค่า , ค่าธรรมเนยีม  

4.5. ป้อนวันท่ีตรวจปล่อย หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทนิ 

4.6. ป้อนเวลา หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
4.7. ป้อน Container No , Seal No , เลขท่ี Invoice , ล าดับที่ใน Invoice  

4.8. ป้อนวันท่ี Invoice หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
4.9. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูผลตรวจสุขภาพสัตว/์ซากสัตว์ ไม่พบวิการของโรคระบาด หรือ พบวิการของ

โรคระบาดสันนิษฐานเบื้องต้นป่วยเป็นโรค 

− ป้อนโรค หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

− ป้อนจ านวน(ตัว) 
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คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

6. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 
1. หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ เมื่อท าการบันทึกค่าธรรมเนียมชนิดสตัว์/ซากสัตว์ ที่

ส่งออก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
หมายเหตุ  ข้อมูลรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน จะมีข้อมลูก็ต่อเมื่อบันทึกรายละเอียดส่วนของ “ข้อมูล
ชนิดสัตว์ทีส่่งออก” หรือ “ข้อมูลชนิดซากสัตว์ทีส่่งออก” เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม 

 
หน้าจอรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 

 

2. ท าป้อนรายละเอียดต่างๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

2.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถานะการช าระเงินจาก List รายการที่แสดง 
2.2. ป้อนเอกสารการช าระเงิน เล่มที่ , เลขท่ี , จ านวนเงิน 

2.3. ป้อนวันท่ีช าระเงิน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช าระ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการช าระเงินผ่านระบบ E-Payment  

6. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอแสดงการบันทึกส่วนของการช าระเงิน 
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➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีผู้ที่ออกใบอนุญาต สามารถท าการแก้ไขข้อมลูหลักที่

ต้องการ เช่น ท าเครื่องหมาย , ไว้ท่ี , ทั้งนี้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศสุัตวต์าม , หนังสือรับรองสุขภาพ
สัตว์/ซากสตัว์ เลขท่ี เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดสัตว์ทีส่่งออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ เพื่อท าการแก้ไขข้อมลูชนิดสตัว์ ท่ีส่งออก เช่น ชนิดสัตว์ , รหัสพิกัดศุลกากร , เพศ 
, จ านวนที่อนุญาต , หน่วย , กรณไีม่มีหมายเลขประจ าตัวสัตว์(NID) , เลขท่ี Invoice , วันท่ี Invoice หรือ 
ล าดับที่ใน Invoice เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถแก้ไขข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมคีวาม
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น หมายเลขประจ าตัวสัตว ์ 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนดิซากสตัวท์ี่ส่งออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “ซากสัตว์”) 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ  เพื่อท าการแก้ไขข้อมลูชนิดซากสตัว์ ท่ีส่งออก เช่น ชนิดซากสัตว์ , รหสัพิกัด
ศุลกากร , จ านวนที่อนุญาต , หนว่ย, เลขท่ี Invoice, วันท่ี Invoice หรือ ล าดับที่ใน Invoice เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล  
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➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถลบข้อมลูชนิดสตัว์ที่ส่งออกได้กต็่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงคจ์ะขอ
อนุญาตน า” = “สัตว์”) แบ่งออกเป็น 2 วิธี 

1. วิธีที่ 1  การลบข้อมูลมากกว่า 1 รายการ 

1.1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถ
เลือกได้หลายรายการ) 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

 
 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

2. วิธีที่ 2  การลบข้อมูลที่ละ 1 รายการ 
2.1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบจากตารางแสดงผลการค้นหา โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลูที่

เลือกบนหน้าจอ 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมูลดังรูป 
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2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถลบข้อมลูหมายเลขประจ าตัวสัตวไ์ด้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตน า” = “สตัว์”) 

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถลบข้อมลูชนิดซากสัตว์ที่สง่ออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค ์
จะขออนุญาตน า” = “ซากสตัว์”) มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมูลชนิดสัตว์ ท่ีส่งออก” ตามที่ได้กล่าว 
ไว้ข้างต้น 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

➢ การพิมพ์รายงาน  

1. กรณี พิมพ์ใบอนุญาต จะต้องอนุมัติใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบอนุญาต โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยนัการพิมพ์
ใบอนุญาต ดังรูป  

 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการพิมพ์ใบอนุญาต 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการพิมพ์ใบอนุญาต โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
หมายเหตุ  ใบอนุญาตจะมี 2 รูปแบบ 
- รูปแบบที่ 1 ใบอนุญาตน าสตัวออกนอกราชอาณาจักร EXPORT PERMIT OF ANIMAL(S)  
- รูปแบบที่ 2 ใบอนุญาตน าซากสตัวอ์อกนอกราชอาณาจักร EXPORT PERMIT OF ANIMAL 

PRODUCT(S)) 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

➢ การแนบเอกสาร 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีตรวจรับรอง คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมเอกสาร 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเอกสารแนบ 

2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มเอกสารแนบ 

3. คลิกปุ่ม    เพื่อเลือกไฟล์เอกสารแนบ ดังรูป 

 
 

3.1. ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ  

3.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกไฟล์เอกสาร 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อแนบไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

 
หน้าจออัพโหลดไฟล์เอกสาร 

 

3.4. ป้อนรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

3.5. ป้อนหมายเหต ุ

3.6. คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟลเ์อกสาร 

3.7. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกทั้งหมด 

4. คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเอกสารแนบ 

4.1. กรณีต้องการแก้ไขข้อมลู คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข 

4.2. กรณีต้องการลบไฟล์ หรือ ดาวน์โหลด ให้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่
ต้องการ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟลเอกสาร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการลบไฟล์เอกสาร 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่  (User Manual)   
 

 

➢ การส่งข้อมลูไป NSW 

1. กรณไีม่มตีรวจร่วม 

 
 

1.1. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะส่งข้อมลูใบอนุญาตไปยัง NSW 

1.2. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะส่งข้อความยกเลิกใบอนุญาตไปยัง NSW 
1.3. โปรแกรมจะแสดงสถานะการส่งข้อมูลล่าสุดบนหน้าจอ เช่น ถ้าส่งส าเร็จ จะแสดงค าว่า “LICENSE 

ACCEPTED” แต่ถ้ามีข้อผิดพลาดจากการส่ง ก็จะแสดงสาเหตุของการผิดพลาด 
2. กรณีมตีรวจร่วม 

 
 

2.1. คลิกปุ่ม   โปรแกรมจะส่งข้อมูลใบอนุญาตไปยัง NSW ในส่วนของรายละเอยีดการ
ตรวจร่วม โดยระบสุถานะตรวจสนิค้า (ผ่าน, ไมผ่่าน, ผา่นแบบมีเง่ือนไข) 

2.2. โปรแกรมจะแสดงสถานะการส่งข้อมูลล่าสุดบนหน้าจอ เช่น ถ้าส่งส าเร็จ จะแสดงค าว่า “INSPECTION 
RESULT ACCEPT” แต่ถ้ามีข้อผดิพลาดจากการส่ง ก็จะแสดงสาเหตุของการผิดพลาด 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

สอบถามใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร    (Emm21q030) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อสอบถามใบอนุญาตน าสตัว์หรอืซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร ที่อนุมัติออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดย

แสดงข้อมูลใบอนุญาตที่หน่วยงานเป็นผู้ออกใบอนุญาตเท่านั้น 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก สอบถาม >> คลิก สอบถามใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตว์ 
ออกนอกราชอาณาจักร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันท่ีน าเข้า จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

- มีข้อมูลใบอนุญาตน าสตัว์หรือซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร ที่อนุมัติออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ใน

ระบบ  โดยจะแสดงข้อมูลตามหนว่ยงานท่ีออกใบอนุญาตเท่านั้น

หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีาร
ท างานของแต่ละส่วนมดีังนี ้
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 

1.1. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาตน าออก , เลขท่ีใบค าขอ ร.1/1 , หมายเลจประจ าตัวสัตว์ (NID) 

1.3. ป้อนส่งออกไปยังประเทศ , หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List 
รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.4. ป้อนผู้อนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิก
ปุ่ม  

1.5. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ปกติ , ยกเลิก , เพิกถอน หรือ ทั้งหมด 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการแสดงรายละเอียด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอแสดงรายละเอียด 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

สอบถามสถานะการส่งข้อมูลไปยงั NSW  (Emm21q050) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อสอบถามสถานะการส่งข้อมูลไปยัง NSW 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก สอบถาม >> คลิก สอบถามสถานะการส่งข้อมูลไปยัง NSW 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
− 

หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีาร
ท างานของแต่ละส่วนมดีังนี ้

วิธีการใช้งานโปรแกรม

➢ การค้นหาข้อมูล

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลประเภทใบอนุญาตจาก List รายการที่แสดง 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.2. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.3. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต 

1.4. ป้อนหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.5. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ดังนี้ 
− ยังไม่ได้ส่ง 
− ส่งส าเร็จ 
− ส่งไมส่ าเร็จ 
− ยังไม่ได้รับผลตอบกลับ 
− ได้รับใบขนแล้ว 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

พิมพ์รายงานสรุปใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร       (Emm21r030) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อพิมพ์รายงานสรุปใบอนุญาตน าสัตว์/ซากสตัว์ ออกนอกราชอาณาจักร ที่ทางด่านกักกันสัตว์ออกใหก้ับทาง

ผู้ประกอบการ  

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิก รายงาน >> คลิก พิมพ์รายงานสรุปใบอนญุาตน าสัตว์หรือซาก
สัตว์ออกนอกราชอาณาจักร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตวต์น้ทางทีพ่ิมพ์รายงานสรุปใบอนุญาตน าสัตว/์ซากสัตว์ ออกนอก

ราชอาณาจักร จะต้องมีข้อมลูผู้ใช้งานในระบบ

- ต้องมีข้อมูลแบบฟอร์มใบค าขออนุญาตน าสัตว์/ซากสตัว์ ออกนอกราชอาณาจักร ที่ออกใบอนุญาต

เรียบร้อยแล้ว

หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การพิมพ์รายงาน 

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

1.1. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2. ป้อนด่านกักกันสัตว์ , พิกัดศลุกากร หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.3. ป้อนผู้ขออนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้
คลิกปุ่ม  

1.4. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูประเภท สตัว์ หรือ ซากสัตว ์

1.5. ป้อนชนิดสัตว์ , ซากสตัว์ หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.6. ป้อนพื้นที่ต้นทาง , ประเทศปลายทาง , ด่านศุลกากรต้นทาง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก 
List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

1.7. ป้อนวัตถุประสงค์การเคลื่อนย้าย หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

1.8. คลิก  เพื่อเลือกสถานะกาส่ง NSW ดังนี ้
− ยังไม่ได้ส่ง 
− ส่งไป NSW แล้วรอการตรวจกลับ 
− ส่งไป NSW ส าเร็จแล้ว 
− ส่งไป NSW แล้วไม่ส าเร็จ 
− ได้รับข้อมบูใบขนจาก NSW แล้ว 
− ยกเลิก/เพิกถอนใบอนุญาต 
− แจ้งยกเลิกการส่งใบอนุญาตไปยัง NSW 
− ได้รับการแจ้งการยกเลิกเรียบร้อยจาก NSW 
− NSW ไม่อนุญาตใหย้กเลิกใบอนุญาต 
− ลบใบอนุญาต 

1.9. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ดังนี้ 
− ปกติ 
− ยกเลิก 
− ส่งออก 

1.10. คลิก  เพื่อเลือกประเภทรายงาน เป็นรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ PDF โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

แบบค าขอ Health Certificate  (Req10i090) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกรายละเอียดแบบฟอร์มการขอ Health certificate 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก แบบฟอรม์ใบค าขอ

เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ >> คลิก เพื่อบันทึกรายละเอียดแบบฟอร์มการขอ Health certificate โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอดังรูป 
เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 

- ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ(ลงทะเบยีน)

หน้าจอเริ่มต้น 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การเพ่ิมข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มค าขอ Health certificate 
1. จากหน้าจอเริม่ต้น โปรแกรมแสดงข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มค าขอ Health certificate ท าการปอ้น 

รายละเอียดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้
1.1. ช่ือผู้ยื่น/ผูม้ีอ านาจลงนาม/เจ้าของ แสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ ตามผู้ประกอบการที่ Login เข้าใช้งาน 

ประกอบด้วย ช่ือ, เลขท่ีบตัรประชาชน/เลขทะเบยีนการค้า, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, โทรศัพท์มือถือ, 
โทรศัพท์, โทรสาร, E-mail, อาชีพ 

1.2. รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอรม์ค าขอค าขอ Health certificate ประกอบด้วย 

1.2.1. ป้อนยื่นเรื่อง ณ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

1.2.2. ป้อน Request Date , Date of issue (ระบุปี พ.ศ.) หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จาก
ตารางปฏิทิน 

1.2.3. ป้อน Request Form หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง  
1.2.4. ป้อน Exporter Name , Exporter Address , Importer Name , Importer Address , 

Remark , Remark to Administrator 

1.2.5. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลู Type of Loading Sea , Air , Car , Lorry หรือ Train 

1.2.6. ป้อน Port of Loading หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิกปุ่ม 

 บันทึก จะปรากฏปุม่  ,  ,  ) 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลแบบค าขอ Health certificate  
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

สินค้าชนิดสัตว์   

 
หน้าจอบันทึกสินค้าชนิดสัตว ์

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลสินค้าชนดิสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูลสินค้าชนิดสัตว์ โปรแกรมจะ
แสดงหน้าจอดังรปู 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลรายละเอียดสินค้าชนิดสัตว ์

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลสินคา้ชนิดสตัว์ (เครือ่งหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่
จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้
2.1. ป้อน Number , Species , Breed or Trade name , Sex 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลสัตว ์

 

ระบุ Request Form = “ซากสตัว”์  จะต้องด าเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม ดังรูปภาพ 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลแบบค าขอ Health certificate ซากสตัว ์
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

กรอกข้อมูล Date of issue  , Consignor Name , Consignor Address , Consignee Name , Consignee 
Address , Type of Loading (Sea , Air , Car , Lorry , Train) , Port of Loading , Port of Discharge ,  
Date of shipment , Producer , Remark , Remark to Administrator 

 

สินค้าชนิดซากสัตว์   

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลซากสัตว ์

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลซากสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลสินคา้ชนิดซากสัตว์ โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลสินค้าชนิดซากสัตว ์

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลสินคา้ชนิดซากสตัว์ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง 
ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้ 
2.1 ป้อน Marks and Brands , Number , Kind of packages , Description of goods , Net Weight 

2.2 ป้อน Kind of packages หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ 

 ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลซากสัตว ์

 

ระบุ Request Form = “สินค้านอกพระราชบัญญัติ”  จะต้องด าเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม  
ดังรูปภาพ 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลแบบค าขอ Health certificate สินค้านอกพระราชบญัญัต ิ
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

กรอกข้อมูล Date of issue , Consignor Name , Consignor Address , Consignee Name , Consignee 
Address , Type of Loading(Sea , Air , Car , Lorry , Train) , Port of Loading , Port of Discharge , 
Producer , Remark , Remark to Administrator 
 

สินค้านอกพระราชบัญญัติ   

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลสินค้านอกพระราชบัญญัติ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลสินค้านอกพระราชบัญญัติ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลสินค้านอก
พระราชบัญญัติ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลสินค้านอกพระราชบญัญัต ิ

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลสินคา้นอกพระราชบัญญัติ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) 
หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้ 
2.1. ป้อน Marks and Brands , Number , Kind of packages , Description of goods , Net Weight  

2.2. ป้อน Kind of packages หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ 

ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลสินค้านอกพระราชบัญญัต ิ

ระบุ Request Form = “หญ้าแห้ง” 
สินค้าชนิดหญ้าแห้ง   

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลหญา้แหง้ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลหญ้าแห้ง คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลสินคา้ชนิดหญ้าแห้ง โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลสินค้าชนิดหญ้าแห้ง 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลสินคา้ชนิดหญ้าแห้ง (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง 
ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้ 
2.1. ป้อน Marks and Brands , Number , Description of goods , Gross Weight , Net Weight 

2.2. ป้อน Kind of packages หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ 

ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลหญา้แหง้ 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มค าขอ Health certificate  

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มค าขอ Health certificate สามารถท าการแก้ไขข้อมลูหลักที่
ต้องการ เช่น Date of issue (ระบุปี พ.ศ.) , Exporter Name , Exporter Address , Importer Name , 
Importer Address , Type of Loading , Port of Loading , Remark , Remark to Administrator  
เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

สินค้าชนิดสัตว์     
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูรายละเอียดสินค้าชนิดสตัว์ เช่น Number , Species , 

Breed or Trade name , Sex เป็นต้น 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

สินค้าชนิดซากสัตว์   
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูชนิดซากสัตว์ เช่น Marks and Brands , Number , 

Kind of packages , Description of goods , Kind of packages , Net Weight เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

สินค้านอกพระราชบัญญัติ   
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูสินค้านอกพระราชบญัญัติ เช่น Marks and Brands , 

Number , Kind of packages , Description of goods , Kind of packages , Net Weight เป็นตน้ 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

สินค้าชนิดหญ้าแห้ง   
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูสินค้าชนิดหญ้าแห้ง เช่น Marks and Brands , 

Number , Kind of packages , Description of goods , Gross Weight , Net Weight เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มค าขอ Health certificate  
สินค้าชนิดสัตว์   

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล  

สินค้าชนิดซากสัตว์   

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล  

สินค้านอกพระราชบัญญัติ   

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 
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3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

สินค้าชนิดหญ้าแห้ง   

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การพิมพ์รายงาน 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลแบบค าขอ Health certificate ระบุ Request Form = “ซากสัตว์” คลิกปุม่ 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
 

263



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

2. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลแบบค าขอ Health certificate ระบุ Request Form = “ซากสัตว์” คลิกปุม่ 

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

3. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลแบบค าขอ Health certificate ระบุ Request Form = “สินค้านอก

พระราชบัญญัติ” คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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➢ การคัดลอกข้อมลู  

1. คลิกปุ่ม   เพื่อท าการคัดลอกข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการคดัลอกขอ้มูล 

3. คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป  

 
 

➢ การแนบเอกสาร 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลแบบค าขอ Health certificate คลิกปุม่  เพื่อเพ่ิมเอกสาร 
 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

 
หน้าจอเอกสารแนบ 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอเพิ่มเอกสารแนบ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

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 

4. คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเอกสารแนบ 

267



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

4.1 คลิกเลือกรายการที่ต้องการกรณีตอ้งการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม  บรรทดัหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข 

4.2 กรณีต้องการลบไฟล์ หรือ ดาวน์โหลด ให้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่
ต้องการโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการลบไฟล์เอกสาร 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ 
 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

บันทกึหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ และสุขภาพศาสตร์ซากสัตว์ (Health Certificate)       (Emm21i090) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อออกใบรับรองสุขศาสตร์ ซากสัตว์ ให้กับทางผู้ประกอบการ โดยสัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสตัว์ต้นทาง 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก Health 

Certificate (หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ และสุขภาพศาสตร์ซากสัตว์) >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกหนังสือรับรอง
สุขภาพสตัว์ และสุขภาพศาสตร์ซากสัตว์ (Health Certificate) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตวต์น้ทาง จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

- มีข้อมูลแบบค าขอใบรับรองสุขศาสตร์ ซากสัตว์ (Health Certificate) ในระบบตามหน่วยงานท่ี

ผู้ประกอบการยื่นเรื่อง และผ่านการรับค าขอเรียบร้อยแล้ว แตย่ังไมไ่ด้ออกใบรับรองสุขศาสตร์ ซากสตัว์

(Health Certificate)

หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการเพิ่มหรือค้นหาข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีการท างานของแต่ละส่วนมีดังนี ้
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

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

1.1. ป้อน Date of issue From , To หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูล From Type จาก List รายการที่แสดง 
1.3. ป้อน Certificate No, Request No, Consignor Name, Consignee Name 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

หลังจากท่ีผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท าการเลือกว่าตอ้งการจะเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบข้อมลู ซึ่ง
ขั้นตอนการท างานแต่ละส่วนมีดังนี้  

➢ การเพ่ิมข้อมูล มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

รายละเอียดของใบรับรองสุขศาสตร์ ซากสัตว์ (Health Certificate)  

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

 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูล 

  

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

2.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูล Certificate Type จาก List รายการที่แสดง 

2.2. ป้อน Request No หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีตอ้งการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให้
คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

− ระบบแสดงรายละเอียดของใบรับรองสุขศาสตร์ ซากสัตว์ (Health Certificate) เกีย่วกับสัตว ์
เช่น Date of issue, Exporter Name, Exporter Address, Importer Name, Importer 
Address, Means of Transportation (Sea, Air, Car, Lorry, Train), Port of Loading 
(Ship, Airline, Car, Lorry, Train), Remark, I hereby certify that จากผลการค้นหาข้อมูล 
Request No โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอยีดข้อมูลได้ ดังนี ้

2.3. ป้อน Date of issue หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทนิ 
2.4. ป้อน Exporter Name, Exporter Address, Importer Name, Importer Address, Remark, I 

hereby certify that 

2.5. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลู Means of Transportation (Sea, Air, Car, Lorry, Train) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.6. ป้อน Port of Loading หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  
Endorser 

2.7. ป้อน Name , Position 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิก

ปุ่มบันทึก จะปรากฏปุ่ม  , , , ,   และแสดง 
“Certificate No” ให้อัตโนมตัิ) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมใบค าขอรับรองสุขศาสตร์ ซากสัตว์ (Health Certificate) ที่ผ่านการรับค า
ขอ เพื่อมาออกหนังสือรับรองสุขศาสตร์ ซากสตัว์ (Health Certificate) รายการใหม ่

6. คลิกปุ่ม  เพื่อดูตัวอย่างใบค าขอรบัรองสุขศาสตร์ ซากสัตว์ (Health Certificate) 
 

ข้อมูลชนิดสัตว์  (สามารถกรอกขอ้มูลสตัว์ กรณีทีร่ะบุ Certificate Type = ‘สัตว์’) 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลสัตว ์โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลรายละเอียดสินค้าชนิดสัตว ์

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  
2.1. ป้อน Number, Species, Breed of Trade name, Sex 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ข้อมูลซากสัตว์  (สามารถกรอกขอ้มูลซากสัตว์ กรณีที่ระบุ Certificate Type = ‘ซากสัตว์’) 

 
หน้าจอแสดงใบรับรองสขุศาสตร์ ซากสัตว์ (Health Certificate) เกี่ยวกบัซากสัตว ์

 

1. กรอกข้อมูลรายละเอียดของใบรับรองสุขศาสตร์ ซากสัตว์ (Health Certificate) เกีย่วกับซากสตัว์ Date of 
issue, Consignor Name, Consignor Address, Consignee Name, Consignee Address, Type of 
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Loading (Sea, Air, Car, Lorry, Train), Port of Loading (Ship, Airline, Car, Lorry, Train), Port of 
Discharge, Producer, Remark, I hereby certify that และรายละเอียดของซากสัตว์ (Marks and 
Brands, Number, Kind of packages, Description of goods, Net Weight) 

2. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลสัตว ์โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลรายละเอียดสินค้าชนิดซากสัตว ์

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  
3.1. ป้อน Marks and brands , Number, Description of goods , Net weight 

3.2. ป้อน Kind of packages หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ข้อมูลสินค้านอกพระราชบัญญัติ  (สามารถกรอกข้อมลูสินคา้นอกพระราชบัญญัติ กรณีที่ระบุ Certificate 
Type = ‘ข้อมูลสินค้านอกพระราชบัญญัติ’) 

 
หน้าจอแสดงใบรับรองสขุศาสตร์ ซากสัตว์ (Health Certificate) เกี่ยวกบัสินค้านอกพระราชบัญญตั ิ
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1. กรอกข้อมูลรายละเอียดของใบรับรองสุขศาสตร์ ซากสัตว์ (Health Certificate) เกีย่วกับสินค้านอก
พระราชบัญญัติ  ประกอบด้วย Date of issue, Consignor Name, Consignor Address, Consignee 
Name, Consignee Address, Type of Loading (Sea, Air, Car, Lorry, Train), Port of Loading (Ship, 
Airline, Car, Lorry, Train), Port of Discharge, Producer, Remark, I hereby certify that และ
รายละเอียดของสินค้านอกพระราชบัญญัติ (Marks and Brands, Number, Kind of packages, 
Description of goods, Net Weight) 

2. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลสัตว ์โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลรายละเอียดพระราชบัญญตั ิ

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  
3.1. ป้อน Marks and brands , Number, Description of goods , Net weight 

3.2. ป้อน Kind of packages หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ข้อมูลหญ้าแห้ง  (สามารถกรอกขอ้มูลหญ้าแห้ง กรณีที่ระบุ Certificate Type = ‘ข้อมูลหญ้าแห้ง’) 

 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลรายละเอียดหญ้าแหง้   

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  
2.1. ป้อน Marks and brands , Number, Description of goods , Gross weight , Net weight 

2.2. ป้อน Kind of packages หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

รายละเอียดของใบรับรองสุขศาสตร์ ซากสัตว์ (Health Certificate)  

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มค าขอ Health certificate สามารถท าการแก้ไขข้อมลูหลักที่
ต้องการ เช่น Date of issue, Exporter Name, Exporter Address, Importer Name, Importer 
Address, Means of Transportation (Sea, Air, Car, Lorry, Train), Port of Loading (Ship, Airline, 
Car, Lorry, Train), Remark, I hereby certify that เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลสินค้าชนิดสัตว์     
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูรายละเอียดสินค้าชนิดสตัว์ เช่น Number , Species , 

Breed or Trade name , Sex เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลสินค้าชนิดซากสัตว์   
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูชนิดซากสัตว์ เช่น Marks and Brands , Number , 

Kind of packages , Description of goods , Kind of packages , Net Weight เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลสินค้านอกพระราชบัญญัติ   
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูสินค้านอกพระราชบญัญัติ เช่น Marks and Brands , 

Number , Kind of packages , Description of goods , Kind of packages , Net Weight เป็นตน้ 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

สินค้าชนิดหญ้าแห้ง   
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการสามารถท าการแก้ไขข้อมลูสินค้าชนิดหญ้าแห้ง เช่น Marks and Brands , 

Number , Kind of packages , Description of goods , Gross Weight , Net Weight เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลสินค้าชนิดสัตว์   

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล  

ข้อมูลสินค้าชนิดซากสัตว์  (มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมูลชนิดสตัว์” ตามทีไ่ด้กลา่วไว้ข้างต้น) 

ข้อมูลสินค้านอกพระราชบัญญัติ  (มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกบั “ข้อมูลชนิดสัตว์” ตามที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น) 

ข้อมูลสินค้าชนิดหญ้าแห้ง  (มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมูลชนิดสตัว์” ตามทีไ่ด้กลา่วไว้ข้างต้น) 

➢ การพิมพ์รายงาน 

1. กรณี พิมพ์ใบค าขอรับรองสุขศาสตร์ ซากสตัว์ (Health Certificate) เกี่ยวกับ สัตว์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ไปด าเนินการกับประเทศปลายทาง  

1.1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบค าขอรับรองสุขศาสตร์ ซากสัตว์ 
(Health Certificate) เพื่อให้ผู้ประกอบการไปด าเนินการกับประเทศปลายทาง โปรแกรมจะแสดง
กล่องข้อความดังรูป 
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1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการพิมพ์หนังสือรับรองฯ 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการพิมพ์หนังสือรับรองฯ โปรแกรมจะแสดงกลอ่งข้อความดังรูป 

 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2. กรณี พิมพ์ใบค าขอรับรองสุขศาสตร์ ซากสตัว์ (Health Certificate) เกี่ยวกับ ซากสัตว์ เพื่อให้
ผู้ประกอบการไปด าเนินการกับประเทศปลายทาง 

2.1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบค าขอรับรองสุขศาสตร์ ซากสัตว์ 
(Health Certificate) เพื่อให้ผู้ประกอบการไปด าเนินการกับประเทศปลายทาง โปรแกรมจะแสดง
กล่องข้อความดังรูป 

 
 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการพิมพ์หนังสือรับรองฯ 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการพิมพ์หนังสือรับรองฯ โปรแกรมจะแสดงกลอ่งข้อความดังรูป 

 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

3. กรณี พิมพ์ใบค าขอรับรองสุขศาสตร์ ซากสตัว์ (Health Certificate) เกี่ยวกับ สินค้าพระราชบัญญัต ิ
เพื่อให้ผู้ประกอบการไปด าเนินการกับประเทศปลายทาง 

3.1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบค าขอรับรองสุขศาสตร์ ซากสัตว์ 
(Health Certificate) เพื่อให้ผู้ประกอบการไปด าเนินการกับประเทศปลายทาง โปรแกรมจะแสดง
กล่องข้อความดังรูป 

 
 

3.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการพิมพ์หนังสือรับรองฯ 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการพิมพ์หนังสือรับรองฯ โปรแกรมจะแสดงกลอ่งข้อความดังรูป 

 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การแนบเอกสาร 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีตรวจรับรอง คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมเอกสาร 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเอกสารแนบ 

2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มเอกสารแนบ 

3. คลิกปุ่ม    เพื่อเลือกไฟล์เอกสารแนบ ดังรูป 

 
 

3.1. ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ  

3.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกไฟล์เอกสาร 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อแนบไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจออัพโหลดไฟล์เอกสาร 

 

3.4. ป้อนรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

3.5. ป้อนหมายเหต ุ

3.6. คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟลเ์อกสาร 

3.7. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกทั้งหมด 

4. คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเอกสารแนบ 

4.1. กรณีต้องการแก้ไขข้อมลู คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข 

4.2. กรณีต้องการลบไฟล์ หรือ ดาวน์โหลด ให้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้าข้อมูลที่
ต้องการ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟลเอกสาร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการลบไฟล์เอกสาร 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

พิมพ์รายงานสรุปการออกหนังสอื Health Certificate     (Emm21r040) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อพิมพ์รายงานสรุปการออกหนงัสือ Health Certificate ที่ทางดา่นกักกันสัตว์ออกให้กับทางผู้ประกอบการ 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก Health 

Certificate(หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ และสุขภาพศาสตร์ซากสัตว์) >> คลิก รายงาน >> คลิก พิมพ์รายงานสรปุการ
ออกหนังสือ Health Certificate โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
− สัตวแพทย์ประจ าด่านกักกันสัตว์ จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

− ต้องมีข้อมูลแบบฟอร์มใบค าขออนุญาต ที่ออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม

➢ การพิมพ์รายงาน

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

1.1. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน

1.2. คลิก  เพื่อเลือกชนิดของ Health Certificate ดังนี้
− Health Certificate (สัตว์ตาม พ.ร.บ.)
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

− Health Certificate (ซากสัตว์ตาม พ.ร.บ.) 
− Health Certificate (สินค้านอก พ.ร.บ.) 
− Health Certificate (หญ้าแห้ง) 

1.3. ป้อนหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรอง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.4. ป้อนช่ือผู้ที่ได้รับหนังสือรับรอง และ ประเทศปลายทาง 

1.5. 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) 

รายการใบค าขอที่ผ่านการอนุมัติ  (Req10q010) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อตรวจสอบรายการใบค าขอที่ผา่นการอนุมัติแล้ว ของผู้ประกอบการแต่ละราย 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก สอบถามและ

รายงานเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสตัว์ >> คลิก รายการรับค าขอที่ผ่านการอนุมัติ โปรแกรมจะแสดงหนา้จอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- ผู้ประกอบการจะต้องท าการบันทึกข้อมูลใบค าขออนุญาตใหน้ าหรือเคลื่อนย้ายสัตวห์รือซากสัตว์ภายใน

ราชอาณาจักร (ร.1/2) และท าการอนุมัติใบค าขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ก่อน ข้อมูลถึงจะปรากฏ
ที่โปรแกรมนี้

หน้าจอเริ่มต้น 

วิธีการใช้งานโปรแกรม

➢ การค้นหา

กรณี ที่ระบุเป็นผู้ประกอบการทั่วไป
1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี

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

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลชนิดค าขอจาก List รายการที่แสดง 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเรียงล าดบัตามจาก List รายการที่แสดง 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 login เป็นผู้ประกอบการทั่วไปจะสามารถใช้ในการสอบถามใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัตไิด้อย่างเดียว 

กรณี ที่ระบุเป็นผู้ประกอบการ epp โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอเริ่มต้น loginผู้ประกอบการ epp 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 

1.1. ป้อนวันที่ยื่นค าขอ , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลชนิดค าขอจาก List รายการที่แสดง 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเรียงล าดบัตามจาก List รายการที่แสดง 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล epp 

login เป็นผูป้ระกอบการ epp จะสามารถสอบถามใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติ พร้อมพมิพ์ใบอนุญาต 
เคลื่อนย้ายสัตวห์รือซากสัตว์ได ้

การพิมพ์รายงาน 

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลูใบอนุญาตคลิกเลือก  เลือกรายการทีต่้องการ คลิกปุ่ม  
เพื่อพิมพ์ใบอนุญาต โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

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

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
➢ การออกจากโปรแกรม 

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

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

ตรวจสอบสถานะใบค าขอ  (Req10q020) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อตรวจสอบสถานะการด าเนินการของใบค าขออนุญาตว่าได้มีการด าเนินการไปถึงขั้นตอนใด เพื่อให้

ผู้ประกอบการทราบว่าจะต้องด าเนินในข้ันตอนใดต่อไป ในกระบวนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตวห์รอืซากสัตว์ภายใน 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก สอบถามและ

รายงานเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสตัว์ >> คลิก ตรวจสอบสถานะใบค าขอ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงัรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- ผู้ประกอบการจะต้องท าการบันทึกข้อมูลใบค าขออนุญาตให้น าหรือเคลื่อนย้ายสัตวห์รือซากสัตว์ภายใน

ราชอาณาจักร (ร.1/2) ก่อน ข้อมูลถึงจะปรากฏที่โปรแกรมนี้

หน้าจอเริ่มต้น 

วิธีการใช้งานโปรแกรม
➢ การค้นหา

1. ท าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี

1.1. ป้อนวันที่ยื่นค าขอ , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลชนิดค าขอจาก List รายการที่แสดง กรณีตอ้งการยกเลิกเงื่อนไขท่ีระบุ ให ้

คลิกปุ่ม  

1.3. คลิกเพื่อเลือกประเภทค าขอ  ทั้งหมด , ขอใหม่ หรือ ต่ออาย ุ

1.4. ป้อนสถานะการด าเนินการ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเรียงล าดบัตามจาก List รายการที่แสดง 

กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.5. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเรียงล าดบัตามจาก List รายการที่แสดง 

1.6. รายการทีต่้องการให้เป็นต้นแบบ กรุณาคลิก  เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถอนมุัติรายการนี้
ได ้

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ ปรับปรุงข้อมูล 

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกปุม่  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอ ร.1/2 : แบบฟอร์มใบค าขออนุญาตน าหรือยา้ยสตัว์หรือซากสตัว์ภายในราชอาณาจักร 

 ผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้ันตอนการท างานได้ที่โปรแกรม Req10i010 : ร.1/2 : แบบฟอร์มใบค าขออนุญาตน า
สัตว์หรือซากสตัว์ภายในเข้าราชอาณาจักร 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ ปรับปรุงแก้ไขใบค าขอและส่งใบค าขอ(ฉบับแก้ไข) 

• ถ้าสถานะใบค าขอเป็น ส่งเร่ืองกลับแก้ไข แสดงว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ให้ท าการปรับปรุงแก้ไขใบค าขอให้

ถูกต้อง ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม  ในรายการใบค าขอที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ร.1/2 : 

แบบฟอร์มใบค าขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ให้ผู้ใช้ท าการแก้ไขข้อมูลต่างๆ 

ให้ถูกต้อง 

• ผู้ใช้ท าการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลใบค าขอให้ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในช่องฉบับแก้ไข ให้คลิกปุ่ม 

 เพื่อส่งข้อมูลใบค าขอที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบ 

➢ การออกจากโปรแกรม 

 คลิกปุ่ม  เพื่อย้อนกลับเข้าสูเ่มนู  
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	ข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง ( สามารถแก้ไขข้อมูลซากสัตว์ที่เก็บตัวอย่างได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะเก็บตัวอย่างประเภท” = “ซากสัตว์”)

	 การลบข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่บันทึกผลการเก็บตัวอย่าง  แบ่งออกเป็น 2 วิธี
	ข้อมูลชนิดสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง ( สามารถลบข้อมูลชนิดสัตว์ที่เก็บตัวอย่างได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะเก็บตัวอย่างประเภท” = “สัตว์”)
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง ( สามารถลบข้อมูลซากสัตว์ที่เก็บตัวอย่างได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะเก็บตัวอย่างประเภท” = “ซากสัตว์”) มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลชนิดสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

	 การแนบเอกสาร
	 การออกจากโปรแกรม



	การขอและออกใบอนุญาตนำสัตว์และซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร
	08_Req10i030
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การเพิ่มข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร
	ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่นำผ่าน  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดสัตว์ที่นำผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์  (สามารถกรอกข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่นำผ่าน  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่นำผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “ซากสัตว์”)

	 การแก้ไขข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร
	ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่นำผ่าน  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดสัตว์ที่นำผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์  (สามารถแก้ไขข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่นำผ่าน  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่นำผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “ซากสัตว์”)

	 การลบข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร
	ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่นำผ่าน  (สามารถลบข้อมูลชนิดสัตว์ที่นำผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”) แบ่งออกเป็น 2 วิธี
	ข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์  (สามารถลบข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่นำผ่าน  (สามารถลบข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่นำผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์

	 การพิมพ์รายงาน
	 การคัดลอกข้อมูล
	 การแนบเอกสาร
	 การออกจากโปรแกรม


	09_Emm21q060
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การค้นหาข้อมูล
	 การเพิ่มข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลสถานะใบคำขอ มีรายละเอียดดังนี้
	ข้อมูลรายละเอียดส่วนของการชำระเงิน (สามารถกรอกข้อมูลส่วนของการชำระเงินได้ก็ต่อเมื่อระบุ “สถานะการดำเนินการ” = “แจ้งชำระเงิน”)

	 การแก้ไขข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลสถานะใบคำขอ

	 การลบข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลสถานะใบคำขอ

	 การอนุมัติคำขอ มีรายละเอียดดังนี้
	 การพิมพ์ใบคำขอ
	 การแนบเอกสาร
	 การออกจากโปรแกรม


	10_Emm21i020
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การค้นหาข้อมูล
	 การเพิ่มข้อมูล  หน้าจอจะแบ่งหน้าจอข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ และ รายละเอียดคำขอจากผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดคำขอจากผู้ประกอบการ
	ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต
	ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่นำผ่าน  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดสัตว์ที่นำผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์ (สามารถกรอกข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่นำผ่าน  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่นำผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “ซากสัตว์”)
	ข้อมูลรายละเอียดส่วนของการชำระเงิน

	 การแก้ไขข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต
	ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่นำผ่าน  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดสัตว์ที่นำผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์  (สามารถแก้ไขข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่นำผ่าน  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่นำผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “ซากสัตว์”)

	 การลบข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่นำผ่าน  (สามารถลบข้อมูลชนิดสัตว์ที่นำผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”) แบ่งออกเป็น 2 วิธี
	ข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์  (สามารถลบข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่นำผ่าน  (สามารถลบข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่นำผ่านได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “ซากสัตว์”) มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่นำผ่าน” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

	 การอนุมัติใบอนุญาตนำผ่าน มีรายละเอียดดังนี้
	 การพิมพ์รายงาน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ประกอบด้วย
	 การแนบเอกสาร
	 การส่งข้อมูลไป NSW
	 การออกจากโปรแกรม


	11_Emm21i110
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การค้นหาข้อมูล
	 ข้อมูลใบอนุญาตตรวจรับปลายทาง
	 การออกจากโปรแกรม


	12_Emm21q020
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การค้นหาข้อมูล
	 การออกจากโปรแกรม


	13_Emm21q050
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การค้นหาข้อมูล
	 การออกจากโปรแกรม


	14_Emm21r020
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การพิมพ์รายงาน
	 การออกจากโปรแกรม



	การขอและออกใบอนุญาตนำสัตว์และซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
	15_Req10i040
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การเพิ่มข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร
	ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดสัตว์ที่ส่งออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์  (สามารถกรอกข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่ส่งออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “ซากสัตว์”)

	 การแก้ไขข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร
	ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดสัตว์ที่ส่งออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์  (สามารถแก้ไขข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถแก้ไขข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่ส่งออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “ซากสัตว์”)

	 การลบข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ ออกนอกราชอาณาจักร
	ข้อมูลชนิดสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถลบข้อมูลชนิดสัตว์ที่ส่งออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”) แบ่งออกเป็น 2 วิธี
	ข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์  (สามารถลบข้อมูลหมายเลขประจำตัวสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์จะขออนุญาตนำ” = “สัตว์”)
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์ ที่ส่งออก  (สามารถลบข้อมูลชนิดซากสัตว์ที่ส่งออกได้ก็ต่อเมื่อระบุ “โดยมีความประสงค์

	 การพิมพ์รายงาน
	 การคัดลอกข้อมูล
	 การแนบเอกสาร
	 การออกจากโปรแกรม


	16_Emm21q060
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การค้นหาข้อมูล
	 การเพิ่มข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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