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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

สารบัญ 
 

ล าดับที่   หน้า 

1.  กระบวนการท างาน  
 การอนุญาตให้ท้าการค้า/ขายสตัว ์ซากสัตว์ น้้าเช้ือ เอ็มบรโิอ 1 

2.  การใช้งานโปรแกรม  
 การใช้งานท่ัวไปของระบบ 3 

 การอนุญาตให้ท าการค้า/ขายสัตว์ ซากสัตว์ น้ าเชื้อ เอ็มบริโอ  
 Req10i050 แบบฟอร์มขออนุญาตค้าสัตว/์ซากสัตว์(ร.2) 23 

 Emm21q060 สอบถามและปรับปรุงสถานะใบคา้ขออนุญาต 36 

 Emm21i040 บันทึกใบอนุญาตให้ท้าการค้าสัตวห์รือซากสตัว์ (ร. 10) 47 

 Emm21q040 สอบถามใบอนุญาตให้ท้าการค้าขายสัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชื้อ เอ็มบริโอ 68 

 Emm21r050 พิมพ์รายงานสรุปใบอนุญาตให้ท้าการค้าสตัว์หรือซากสัตว ์ 71 

 อื่นๆ  
 Req10q010 รายการใบค้าขอทีผ่่านการอนุมตั ิ 74 

 Req10q020 ตรวจสอบสถานะใบค้าขอ 79 

 



 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  

การขอและออกใบอนุญาตให้ท าการค้า/ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้ าเชื้อ เอ็มบริโอ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ผู้ประกอบการ ด าเนินการยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตค้าสัตว์  ซากสัตว์ น้ าเช้ือ เอ็มบริโอ(ค.2) พร้อมเอกสาร

ประกอบค าขอ ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Req10i050 ร.2 : แบบฟอร์มขออนุญาตค้าสัตว์ ซากสัตว์ 

2. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด รับค าขอผ่านระบบ  โดยหลังจากนี้ผู้ประกอบการจะไม่สามารถแก้ไขค าขอได้   โดยใช้

โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

3. เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดค าขอ และเอกสารประกอบค า

ขอต่าง ๆ (Manual) 

4. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการบันทึกผลการตรวจสอบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรัง

ปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

5. กรณี “ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง” เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่องไปยังผู้ประกอบการ

ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

6. ผู้ประกอบการ ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่ทางเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์จังหวัดได้แจ้งมา หลังจากท่ีด าเนินการแก้ไข

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะดึงค าขอกลับไปเพื่อพิจารณาใหม่   

7. กรณี “ครบถ้วนและถูกต้อง” เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์จังหวัด จะกรอกรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วันท่ีออกใบอนุญาต 

วันที่หมดอายุ เป็นต้น และออกใบแจ้งยอดค่าค าขอ, ออกใบแจ้งยอดช าระค่าธรรมเนียม พร้อมกับแจ้งให้ 

ผู้ประกอบการ มาช าระค่าค าขอ และค่าธรรมเนียม  โดยใช้โปรแกรม Emm21i040 : บันทึกใบอนุญาตค้าสัตว์ ซาก

สัตว์ (ร.10) 

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

เคาน์เตอร์ หรือ รับช าระเงินผ่านระบบ e-Payment (Manual) 

9. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด  ด าเนินการออกใบอนุญาต(ค.10)  โดยใช้โปรแกรม Emm21i040 : บันทึกใบอนุญาตค้า

สัตว์ ซากสัตว์ (ร.10) (Manual) 

10. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการเสนอผู้มีอ านาจลงนาม และแจ้งผู้ประกอบการมารับใบอนุญาตพร้อมช าระ

ค่าธรรมเนียม (Manual) 

11. ผู้ประกอบการ ด าเนินการรับใบอนุญาต และใบเสร็จรับเงิน (Manual) 
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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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หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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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, ยืนยันรหสัผ่านใหม่

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนรหสัผ่าน 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนรหสัผ่านใหม ่
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

การออกจากระบบ 

 

• จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างดังรูป 

 
 

คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับหน้าจอระบบ 
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การแจ้งเตือนต่างๆ 

• จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ เมื่อมีรายการแจ้งเตือนต่างๆ ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเมนูหลัก 

• รูปแบบการแสดงข้อความ มีการแสดงได้ 2 รูปแบบ คือ 

1. คลิกปุ่ม    ระบบจะแสดงข้อความจะแสดงในกล่องข้อความด้านล่าง ดังรูป 

 
 

2. เมื่อต้องการแสดงรายการทั้งหมดที่ได้รับ โดยคลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการที่ ดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับหน้าจอระบบ 
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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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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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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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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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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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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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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

แสดงเครื่องหมายถูกทุกรายการโดยอัตโนมัติ

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

5. การออกจากโปรแกรม

คลิกปุ่ม  เพื่อออกจากโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการออกจากโปรแกรม 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการออกจากโปรแกรมและย้อนกลับหน้าจอเมนหูลัก 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

ร.2 : แบบฟอร์มขออนุญาตค้าสัตว์/ซากสัตว์  (Req10i050) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกรายละเอียดแบบฟอร์มการขออนุญาตค้า ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชื้อ เอ็มบรโิอ(ร.2) 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก แบบฟอรม์ใบค้าขอ

เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ >> คลิก ร.2 : เพื่อบันทึกรายละเอียดแบบฟอร์มการขออนุญาตค้า ขาย สัตว์ ซากสตัว์ 
น้้าเชื้อ เอ็มบริโอ(ร.2) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
− ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ(ลงทะเบยีน)

หน้าจอเริ่มต้น 

วิธีการใช้งานโปรแกรม

➢ การเพ่ิมข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตค้า ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้ าเชื้อ เอ็มบริโอ(ร.2)
1. จากหน้าจอเริม่ต้น โปรแกรมแสดงข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มการขออนุญาตค้า ขาย สตัว์ ซากสตัว์ น้้าเชื้อ

เอ็มบริโอ(ร.2) ท้าการป้อนรายละเอียดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสแีดง (*) หมายถึงฟิลด์ที่จ้าเป็นต้อง
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ป้อนข้อมูล) ดังนี ้
1.1. ช่ือผู้ยื่น/ผูม้ีอ้านาจลงนาม/เจ้าของ แสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ ตามผู้ประกอบการที่ Login เข้าใช้งาน 

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

1.2. รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอรม์การขออนุญาตค้า ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชื้อเอ็มบริโอ(ร.2)  
ประกอบด้วย 

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

1.2.2. ป้อนวันทีย่ื่น หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลขออนุญาต , จุดประสงค์เพื่อ จาก List รายการที่แสดง 
 กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

- เลือก ขออนุญาตเป็น ขาย จา้หน่าย จ่าย แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขาย ดังรูป 
 

 
 

- คลิก  ขาย จ้าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้้าเชื้อส้าหรับผสมพันธ์ุ 
หรือเอ็มบรโิอ 

- คลิก  มีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้บรกิารผสมพันธ์ุแก่สตัว์ของบุคคลอื่นโดยธรรมชาติ 
- ป้อนจ้านวน(ตัว) 

1.2.4. ป้อนช่ือสถานประกอบกิจการ , ช่ือสาขา , ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี , หมู่ , ตรอก , ซอย , ถนน ,  
 รหัสไปรษณีย์ , โทรศัพท์ , โทรสาร , ใบอนุญาตประจ้าปี พ.ศ. 

1.2.5. ป้อนต้าบล/อ้าเภอ/จังหวัด หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง  
 กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิกปุ่ม 

 บันทึก จะปรากฏปุม่  ,  ,  ) 
 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตค้าสัตว ์/ซากสตัว ์
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ข้อมูลชนิดสัตว์  (สามารถกรอกขอ้มูลชนิดสตัว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “เลอืกอนุญาต” = “ขาย จ้าหน่าย จา่ย 
แลกเปลีย่น หรือมไีว้เพื่อขาย พร้อมทั้งระบุจ้านวนสตัว์” และ “ส่วนการค้าหรือหาก้าไร”)  

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสตัว ์

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว ์

2. ท้าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลชนิดสตัว์ ดังนี ้
2.1. ป้อนชนิดสัตว ์

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

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

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  (สามารถกรอกข้อมูลหมายเลขประจ้าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “เลือกอนุญาต” 
= “ขาย จ้าหน่าย จ่าย แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขาย , พร้อมท้ังระบุจ้านวนสัตว์”) 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ้าตัวสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลหมายเลขประจา้ตัว
สัตว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอเพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ 
2. ท้าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ เกีย่วกับหมายเลขประจ้าตัวสัตว์ (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ฟิลด์ที่

จ้าเป็นต้องป้อนข้อมูล) มี 2 วิธี ดังนี้
2.1. วิธีที่ 1 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ้าตัวสัตว์ที่ละ 1 รายการ

2.1.1. ป้อนหมายเลขประจ้าตัวสัตว์ ที่ตารางหมายเลขประจ้าตัวสัตว ์

2.1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

หน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตวัสัตว์ 

2.2. วิธีที่ 2 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ้าตัวสัตว์มากกว่า 1 รายการ 

2.2.1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ้าตัวสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิม
ข้อมูลหมายเลขประจ้าตัวสตัว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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หน้าจอค้นหาหมายเลขประจ าตวัสัตว ์

2.2.2. ท้าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 
- เลขทะเบยีนฟาร์มมาตรฐาน , เลขทะเบียนฟารม์ปลอดโรค , เลขทะเบียนฟาร์มศูนย์ผสม

เทียม , ช่ือ , สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน 

- คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

- คลิกปุ่ม  เพื่อท้าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงผลหมายเลขประจ าตวัสตัว ์

2.2.3. คลิก  ในตารางข้อมูลหมายเลขประจ้าตัวสัตว์ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 

2.2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

2.2.5. คลิกปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า 

2.2.6. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสตัว์มากกวา่ 1 หมายเลข 

  

ข้อมูลชนิดซากสัตว์  (สามารถกรอกข้อมูลชนิดซากสตัว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “เลือกอนุญาต” = “ค้าหรือหาก้าไร”)   

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดซากสัตว ์

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดซากสัตว์ คลิกปุม่  เพื่อเพ่ิมข้อมูลชนิดซากสัตว์ โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดซากสัตว ์

2. ท้าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลซากสัตว์ ดังนี ้
2.1 ป้อนซากสัตว ์

2.2 คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.3 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลซากสัตว ์

 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตค้า ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้ าเชื้อ เอ็มบริโอ(ร.2) 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มการขออนุญาตคา้ ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชื้อ เอ็มบรโิอ(2) 

สามารถท้าการแก้ไขข้อมลูหลักทีต่้องการ เช่น จุดประสงค์เพื่อ , ช่ือสถานประกอบกิจการ ,  
ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี , หมู่ , ตรอก , รหัสไปรษณยี์ , โทรศัพท์ , โทรสาร , ใบอนุญาตประจ้าปี พ.ศ. เป็นตน้ 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลสา้เร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
ข้อมูลชนิดสัตว์     

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท้าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น สัตว์  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลสา้เร็จ” 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท้าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น หมายเลขประจา้ตัวสตัว์  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลสา้เร็จ” 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท้าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น ซากสัตว์ เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลสา้เร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
 

➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตค้า ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้ าเชื้อ เอ็มบริโอ(ร.2) 

1. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลแบบฟอร์มการขออนุญาตค้า ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชื้อ เอ็มบรโิอ(2)  
(หมายเหตุ ต้องลบข้อมลูชนิดสตัว์ , หมายเลขประจา้ตัวสตัว์ หรือชนิดซากสตัว์ ก่อน) โปรแกรมจะแสดงกล่อง
ข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล  

ข้อมูลชนิดสัตว์    

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  

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)  
 

 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์  (สามารถลบข้อมูลชนิดซากสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “เลือกอนุญาต” = “ค้าหรือหาก้าไร”) 
มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลชนิดสัตว์ ” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

➢ การพิมพ์รายงาน 

1. หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตค้าสัตว/์ซากสตัว์ คลิกปุ่ม  เพื่อ
พิมพ์รายงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

➢ การแนบเอกสาร

1. หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตค้าสัตว/์ซากสตัว์ 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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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 คลิกเลือกรายการที่ต้องการกรณีตอ้งการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม  บรรทดัหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข 

4.2 กรณีต้องการลบไฟล์ หรือ ดาวน์โหลด ให้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้า 

ข้อมูลที่ต้องการโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการลบไฟล์เอกสาร 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ 

➢ การออกจากโปรแกรม 

 คลิกปุ่ม  เพื่อย้อนกลับเข้าสูเ่มน ู
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขออนุญาต       (Emm21q060) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อสอบถามและปรับปรุงสถานะแบบฟอร์มการขออนุญาตค้า ขาย สัตว์ ซากสตัว์ น้้าเชื้อ เอ็มบริโอ (ร.2) ที่

ผู้ประกอบการได้ยื่นค้าขอผ่านระบบ  โดยแสดงเฉพาะรายการใบคา้ขอที่ยื่นเรื่องเท่านั้น ที่ยังไม่ได้อนมุัติแบบฟอร์มการ
ขออนุญาต 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตน้า

สัตว์/ซากสตัว์ เข้า ผ่าน ออกราชอาณาจักรไทย >> คลิกสอบถาม >> คลิก สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค้าขอ
อนุญาต โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
− ต้องมีข้อมูลการยื่นค้าขอ ร.2 จากผู้ประกอบการ

− เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด จะตอ้งมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

− มีข้อมูลแบบฟอรม์การขออนุญาตค้า ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชื้อ เอม็บริโอ (ร.2) ในระบบตามหน่วยงานท่ี

ผู้ประกอบการยื่นเรื่อง โดยแสดงเฉพาะรายการใบค้าขอที่ยื่นเรื่องเทา่นั้น ที่ยังไม่ได้อนมุัติแบบฟอรม์การ

ขออนุญาต

หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท้าการค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีาร
ท้างานของแต่ละส่วนมดีังนี ้
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท้าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลชนิดค้าขอจาก List รายการที่แสดง 

1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเรียงข้อมลูตามจาก List รายการที่แสดง 

− คลิก  เพื่อเลือก น้อยไปมาก หรือ มากไปน้อย 
1.3. ป้อนเลขท่ีใบค้าขอ 

1.4. ป้อนวันท่ียื่นค้าขอ ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทนิ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท้าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

3. คลิกเลือกรายการใบค้าขออนุญาต ท่ีต้องการปรับปรุงสถานะใบค้าขอ หรือพิมพ์ใบแจ้งช้าระเกี่ยวกับคา่ใบค้า
ขอ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู  
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หน้าจอแสดงรายละเอียด 

 

➢ การเพ่ิมข้อมูล มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลสถานะใบค าขอ มีรายละเอยีดดังนี ้

1. จากหน้าจอแสดงรายละเอียด คลกิปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

 หน้าจอเพิ่มข้อมูล 
2. ท้าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ้าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  

2.1. ป้อนสถานะการด้าเนินการ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  
หมายเหตุ สถานะการดา้เนินการ ประกอบด้วย หลักฐานประกอบคา้ร้อง(ไม่ผ่านการพิจารณาค้าขอ 
(ยกเลิกใบค้าขอ), ส่งค้าร้อง, แจ้งช้าระ, ตรวจเอกสารหลักฐาน, คณะกรรมการนัดออกตรวจรับรอง, 
ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์-ซากสัตว,์ ตรวจสอบสภาวะโรคระบาด/เก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ, รอ
ผลการตรวจรับรอง/รอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ, เสนอผู้มีอ้านาจลงนาม, แจ้งช้าระเงิน, อนุมัต ิ

2.2. ป้อนวันท่ีปรับปรุงสถานะ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
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2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลผลการดา้เนินการจาก List รายการที่แสดง  
2.4. ป้อนหมายเหต ุ

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลย่อย 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลย่อย โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรปู 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 

 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน (สามารถกรอกข้อมลูส่วนของการช้าระเงินได้กต็่อเมื่อระบุ 
“สถานะการด้าเนินการ” = “แจ้งช้าระเงิน”) 

1. ท้าการป้อนรายละเอยีดต่างๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ้าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถานะการช้าระเงินจาก List รายการที่แสดง 
1.1. ป้อนเอกสารการช้าระเงิน เล่มที่ , เลขท่ี , จ้านวนเงิน 

1.2. ป้อนวันท่ีช้าระเงิน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช้าระ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

4. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการช้าระเงินผ่านระบบ E-Payment (ระบบจะทา้การ
ก้าหนดไว้ตรงกลางว่าจะช้าระผ่านระบบ E-Payment หรือไม่) 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 
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➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ข้อมูลสถานะใบค าขอ 

1. หน้าจอแสดงรายละเอียด คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแกไ้ข สามารถท้าการแกไ้ขข้อมูล เชน่ 
สถานะการด้าเนินการ , วันท่ีปรับปรุง , ผลการด้าเนินการ  เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลสา้เร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
 

➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลสถานะใบค า 
1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางข้อมูลสถานะการด้าเนินการ 

(สามารถเลือกได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 
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➢ การอนุมัติค าขอ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช้าระเงิน คลิกปุม่  เมื่อต้องการอนุมัติใบคา้ขอ 
(กรณีที่ต้องจ่ายค่าใบคา้ขอ ผู้ประกอบการต้องด้าเนินการจ่ายคา่ใบค้าขอก่อน ถึงจะอนุมัติค้าขอได้ โดยการ
กรอกข้อมูลรายละเอียดของการชา้ระเงิน ที่ได้กล่าวข้างต้น) โดยใช้โปรแกรม โปรแกรม Emm21i040 : บันทึก
ใบอนุญาตค้าสตัว์ ซากสตัว์ (ร.10)  

 

➢ การพิมพใ์บค าขอ  

1. หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช้าระเงิน คลิกปุม่  เพื่อพิมพ์แบบค้าขอรับ
ใบอนุญาตท้าการค้า หรือหาก้าไรในลักษณะคนกลางซึ่ง สัตว์ ร.2/1 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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➢ การแนบเอกสาร 

1. จากหน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอยีดส่วนของการช้าระเงิน 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  

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

บันทึกใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)  (Emm21i040) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกอนุญาตให้ท้าการค้า ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชื้อ เอ็มบรโิอ  พร้อมท้ังออกใบแจ้งช้าระค่าธรรมเนียม 

และออกใบอนุญาตให้ท้าการค้า ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชื้อ เอ็มบรโิอ  

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตให้ท้า

การค้าขาย/สตัว์ ซากสัตว์ น้้าเชิ้อ เอ็มบริโอ >> คลิก บันทึก >> คลกิ บันทึกใบอนุญาตให้ท้าการค้าสตัว์หรือซากสัตว์ (ร.
10) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด
- ต้องมีข้อมูลการยื่นค้าขอ ร.2 จากผู้ประกอบการ

- เจ้าหน้าท่ีปศสุัตว์จังหวัด จะต้องมขี้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

- มีข้อมูลแบบฟอรม์การขออนุญาตค้า ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชื้อ เอม็บริโอ (ร.2) ในระบบตามหน่วยงานท่ี

ผู้ประกอบการยื่นเรื่อง, ผ่านการรบัค้าขอเรียบร้อยแล้ว แตย่ังไมไ่ด้ออกใบอนุญาต

หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท้าการเพิ่มหรือค้นหาข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีการท้างานของแต่ละส่วนมีดังนี ้
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท้าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ (เครือ่งหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ้าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดงันี ้

1.1. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต ร.10 , เลขท่ีใบค้าขอ ร.2  

1.3. ป้อนผู้ขออนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท้าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

หลังจากท่ีผู้ใช้ท้าการค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท้าการเลือกว่าตอ้งการจะเพิ่ม หรือ แก้ไข ซึ่งข้ันตอนการ
ท้างานแต่ละส่วนมีดังน้ี  

➢ การเพ่ิมข้อมูล  หน้าจอจะแบ่งหน้าจอข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าท่ี และ 

รายละเอียดค้าขอจากผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ 

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

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

หน้าจอเพิ่มข้อมูล

2. ท้าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ้าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้

2.1. ป้อนเลขท่ีใบค้าขอ ต.ร.2 หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  ( ต้องผ่านการช้าระเงินค่าใบค้าขอจาก โปรแกรม Emm21q060  เพื่อสอบถามและ
ปรับปรุงสถานะใบค้าขอ ท่ีผู้ประกอบการไดย้ื่นค้าขอผ่านระบบ(แสดงเฉพาะรายการใบค้าขอที่ยื่นเรื่อง
เท่านั้น) พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าค้าขอ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

− ระบบแสดงรายละเอียดค้าขอจากผู้ประกอบการ เช่น ผู้ขออนุญาต , ท่ีอยูผู่้ขออนุญาต , ขอ
อนุญาต , จุดประสงคเ์พื่อ , จังหวัด , ช่ือสถานประกอบกิจการ , ช่ือสาขา , ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี , 
หมู่ , ตรอก , ซอย , ถนน , ต้าบล/อ้าเภอ/จังหวัด , รหสัไปรษณยี์ , โทรศัพท์ , โทรสาร จากผล
การค้นหาข้อมลู เลขท่ีใบค้าขอ ร.2 โดยอัตโนมตัิ ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียด
ข้อมูลได ้

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมเคลียรห์น้าจอเป็นค่าว่างส้าหรับท้าการบันทึกเพิ่มข้อมลู
ต่อไป 

2.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิก

ปุ่มบันทึก จะปรากฏปุ่ม , , , , , 

 และแสดง “เลขทีใ่บอนุญาต ร.10” และ “รายละเอียดส่วนของการช าระเงิน” ให้
อัตโนมัติ) 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูล 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล ท้าการปอ้นรายละเอียดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลดท์ี่
จ้าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถานะใบอนุญาติจาก List รายการที่แสดง 

1.2. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต , วันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.3. ป้อนใบอนุญาติประจ้าปี พ.ศ. , ช่ือผู้ลงนาม, ตา้แหน่งผู้ลงนาม 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกข้อมูล  

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกรายละเอียดสว่นของเจ้าหน้าท่ีผู้ที่ออกใบอนุญาต โปรแกรมจะแสดงกล่อง
ข้อความดังรูป 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดสว่นของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มแบบฟอร์มการขออนุญาตค้า ขาย สตัว์ ซากสตัว์ น้้าเชื้อ เอ็มบริโอ (ร.2) ที่
ผ่านการรับค้าขอ เพื่อมาออกใบอนุญาต รายการใหม ่

 

ข้อมูลชนิดสัตว์ (สามารถกรอกข้อมูลชนิดสตัว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “เลอืกอนุญาต” = “ขาย จ้าหน่าย จา่ย 
แลกเปลีย่น หรือมไีว้เพื่อขาย พร้อมทั้งระบุจ้านวนสตัว์” และ “ส่วนการค้าหรือหาก้าไร”) 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว ์

1.1. ป้อนชนิดสัตว์/ซากสตัว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ (สามารถกรอกข้อมูลหมายเลขประจ้าตัวสตัว์ได้กต็่อเมื่อระบุ “เลือกอนุญาต” 
= “ขาย จ้าหน่าย จ่าย แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขาย , พร้อมท้ังระบุจ้านวนสัตว์”) 

 
หน้าจอตารางข้อมูลหมายเลขประจ าตวัสัตว ์

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์ 

2. ท้าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ เกีย่วกับหมายเลขประจ้าตัวสัตว์ (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ฟิลด์ที่
จ้าเป็นต้องป้อนข้อมูล) มี 2 วิธี ดังนี ้
2.1. วิธีที่ 1 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ้าตัวสัตว์ที่ละ 1 รายการ 

2.1.1. ป้อนหมายเลขประจ้าตัวสัตว์ ที่ตารางหมายเลขประจ้าตัวสัตว ์

2.1.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

2.1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก  

2.2. วิธีที่ 2 >> เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจ้าตัวสัตว์มากกว่า 1 รายการ 

2.2.1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลหมายเลขประจ้าตัวสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิม
ข้อมูลหมายเลขประจ้าตัวสตัว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอค้นหาหมายเลขประจ าตวัสัตว์ 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

2.2.2. ท้าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 
2.2.3. เลขทะเบยีนฟาร์มมาตรฐาน , เลขทะเบียนฟารม์ปลอดโรค , เลขทะเบียนฟาร์มศูนย์ผสมเทยีม , 

ช่ือ , สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน 

2.2.4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2.2.5. คลิกปุ่ม  เพื่อท้าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงผลหมายเลขประจ าตวัสตัว์ 

2.2.6. คลิก  ในตารางข้อมูลหมายเลขประจ้าตัวสัตว์ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 

2.2.7. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

2.2.8. คลิกปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า 

2.2.9. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึกข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ (สามารถกรอกข้อมูลชนิดซากสตัว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “เลือกอนุญาต” = “ค้าหรือหาก้าไร”) 

 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดซากสัตว ์

1.1. ป้อนชนิดสัตว์/ซากสตัว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 
1. หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดคา้ขอจากผู้ประกอบการ เมื่อท้าการบันทึกค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตท้า

การค้า ขาย สตัว์ ซากสตัว์ น้้าเชื้อ เอ็มบริโอ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

หน้าจอรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 

2. ท้าป้อนรายละเอียดต่างๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ้าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้

2.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถานะการช้าระเงินจาก List รายการที่แสดง
2.2. ป้อนเอกสารการช้าระเงิน เล่มที่ , เลขท่ี , จ้านวนเงิน

2.3. ป้อนวันท่ีช้าระเงิน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันท่ีจากตารางปฏิทิน

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช้าระ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการช้าระเงินผ่านระบบ E-Payment (ระบบจะทา้การ

ก้าหนดไว้ตรงกลางว่าจะช้าระผ่านระบบ E-Payment หรือไม่) 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีผู้ที่ออกใบอนุญาต สามารถท้าการแก้ไขข้อมลูหลักที่
ต้องการ เช่น ใบอนุญาติประจ้าปี พ.ศ. , ช่ือผู้ลงนาม, ต้าแหน่งผู้ลงนาม เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลสา้เร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

ข้อมูลชนิดสัตว์   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท้าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น สัตว์  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลสา้เร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท้าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น หมายเลขประจา้ตัวสตัว์  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลสา้เร็จ” 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท้าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น ซากสัตว์  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลสา้เร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต 

1. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลแบบฟอร์มการขออนุญาตค้า ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชื้อ เอ็มบรโิอ(2)  
(หมายเหตุ ต้องลบข้อมลูชนิดสตัว์ , หมายเลขประจา้ตัวสตัว์ หรือชนิดซากสตัว์ ก่อน) โปรแกรมจะแสดงกล่อง
ข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลชนิดสัตว์   

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวสัตว์  

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ)

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 
ข้อมูลชนิดซากสัตว์  (สามารถลบข้อมูลชนิดซากสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อระบุ “เลือกอนุญาต” = “ค้าหรือหาก้าไร”) มี
ขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมูลชนิดสตัว์ ” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การพิมพ์รายงาน  

1. กรณี พิมพ์ใบอนุญาต จะต้องอนุมัติใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบอนุญาต โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยนัการพิมพ์
ใบอนุญาต ดังรูป  

 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการพิมพ์ใบอนุญาต 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการพิมพ์ใบอนุญาต โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

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

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

สอบถามใบอนุญาตให้ท าการค้าขายสัตว์ ซากสัตว์ น้ าเชื้อ เอ็มบริโอ    (Emm21q040) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อสอบถามใบอนุญาตให้ท้าการค้าขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชื้อ เอ็มบริโอ ที่อนุมัติออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 

โดยแสดงข้อมูลใบอนุญาตที่หน่วยงานเป็นผู้ออกใบอนุญาตเท่านั้น  

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตให้ท้า

การค้า/ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชิ้อ เอ็มบริโอ >> คลิก สอบถาม >> คลิก สอบถามใบอนุญาตให้ท้าการค้าขายสัตว์ ซาก
สัตว์ น้้าเชื้อ เอ็มบรโิอ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีปศสุัตว์จังหวัด จะต้องมขี้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

- มีข้อมูลใบอนุญาตให้ท้าการค้าขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชื้อ เอ็มบรโิอ ที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วในระบบ โดยจะ

แสดงข้อมูลตามหน่วยงานท่ีออกใบอนุญาตเท่านั้น

หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท้าการค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีาร
ท้างานของแต่ละส่วนมดีังนี ้
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

1. ท้าการระบเุงื่อนไขที่ต้องการ ดังน้ี 

1.1. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบอนุญาต ร.10 , เลขท่ีใบค้าขอ ร.2 , ใบอนุญาตประจ้าป ีพ.ศ. , ช่ือท่ีใช้ 

1.3. ป้อนผู้ขออนุญาต , หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่
แสดง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.4. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ปกติ , ยกเลิก , เพิกถอน หรือ ทั้งหมด 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท้าการค้นหาข้อมูล 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) 

พิมพ์รายงานสรุปใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์     (Emm21r050) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อพิมพ์รายงานสรุปใบอนุญาตให้ท้าการค้า/ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชื้อ เอ็มบริโอ ที่ทางกรมปศสุัตวอ์อกให้กับ

ทางผู้ประกอบการ  

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตให้ท้า

การค้า/ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเชิ้อ เอ็มบริโอ >> คลิก รายงาน >> คลิก พิมพ์รายงานสรุปใบอนุญาตให้ท้าการค้าสตัว์
หรือซากสตัว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไข 
− เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์จังหวัด จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ ถึงจะสามารถพิมพ์รายงานได้

− ต้องมีข้อมูลแบบฟอร์มใบค้าขออนุญาต ที่ออกใบอนุญาตให้ท้าการค้า/ขาย สัตว์ ซากสัตว์ น้้าเช้ือ

เอ็มบริโอเรียบร้อยแล้ว

หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การพิมพ์รายงาน 

1. ระบุเง่ือนไขในการพมิพ์รายงาน (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ้าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

1.1. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2. ป้อนหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต , ช่ือสถานประกอบการ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List 
รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.3. คลิก  เพื่อเลือกวัตถุประสงค์ในการขอ ดังนี ้
− ขอใหม่ 
− ต่ออายุใบอนุญาต 
− โอนและรับโอนโดยทางมรดก 
− รับใบแทนใบอนุญาต 
− เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต 

1.4. คลิก  เพื่อเลือกจดุประสงค์ ดังนี ้
− น้าเข้าในราชอาณาจักร 
− ส่งออกนอกราชอาณาจักร 
− น้าเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร 
− ภายในราชอาณาจักร 
− ภายในจังหวัด 

1.5. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ดังนี้ 
− ปกติ 
− ยกเลิก 
− ส่งออก 

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

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ PDF โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

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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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

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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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

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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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
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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