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สารบัญ 
 

ล าดับที่   หน้า 

1.  กระบวนการท างาน  
 การอนุญาตจัดตั้งสถานกักกันสัตว ์ท่ีพักซากสัตว์ เอกชน 1 

2.  การใช้งานโปรแกรม  
 การใช้งานท่ัวไปของระบบ 9 

 การอนุญาตจัดต้ังสถานกกักนัสัตว์  
 Req10i060 แบบฟอร์มขอรับรองการตรวจรับรองสถานกักกันสัตวเ์อกชน(ต.ร.1) 29 

 Emm21q060 สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 51 

 Emm21i050 บันทึกผลการตรวจสอบรับรองจัดตั้งสถานกักกันสัตวเ์อกชน(ต.ร.2) 64 

 Emm21i060 บันทึกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน(ต.ร.4) 84 

 Emm21r070 พิมพ์รายงานสรุปการออกหนังสือรับรอง ต.ร. 4 95 

 การอนุญาตจัดต้ังท่ีพักซากสัตว์  
 Req10i070 แบบฟอร์มขอรับการตรวจรับรองสถานกักเก็บซากสัตว์เอกชน(ต.ร.ซ.1) 97 

 Emm21q060 สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 121 

 Emm21i070 บันทึกผลการตรวจสอบรับรองจัดตั้งสถานท่ีพักซากสตัว์เอกชน(ต.ร.ซ.2) 134 

 Emm21i080 บันทึกหนังสือรับรองสถานท่ีพักซากสัตว์เอกชน(ต.ร.ซ.4) 154 

 Emm21r060 พิมพ์รายงานสรุปการออกหนังสือรับรอง ต.ร.ซ. 4 165 

 อื่นๆ  
 Req10q010 รายการใบค าขอทีผ่่านการอนุมตั ิ 167 

 Req10q020 ตรวจสอบสถานะใบค าขอ 172 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  

การขออนุญาตจัดต้ังสถานกักกันสัตว์ ที่พักซากสัตว์ แบ่งออกเป็น 
- การขออนุญาตจดัตั้งสถานกักกันสตัว์ เพื่อการน าเข้าหรือน าออก ราชอาณาจักร

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ผู้ประกอบการ ด าเนินการยื่นแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ เพื่อการน าเข้าราชอาณาจกัร หรือน า

ออกราชอาณาจักร ตามแบบ ต.ร.1 พร้อมหลักฐานประกอบค าขอ ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Req10i060 ต.ร.1 :

แบบฟอร์มขอรับรองการตรวจรับรองสถานกักกันสัตวเ์อกชน

2. กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการรับค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ ผ่านระบบ  โดยหลังจากนี้

ผู้ประกอบการจะไมส่ามารถแก้ไขค าขอได้  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขอ

อนุญาต

3. กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและเอกสารประกอบค าขอนั้น (พิจารณา 4 ข้อ

หลักตามเกณฑ์พื้นฐาน ประกอบดว้ย โรงเรือนต้องอยู่ห่างจากชุมชน, มีรั้วรอบขอบชิด, มีการก าจัดเชื้อ, มีการก าจัด

ของเสีย) (Manual)

flow chart การขออนุญาตจัดต้ังสถานกักกันสัตว์เอกชน กรณีนำเข้า ส่งออก ราชอาณาจักร

กองสารวัตรและกักกันผู้ประกอบการ

1. ยืนคำขออนุญาต
ตามแบบ (ต.ร.1)

เร่ิมต้น

2. รับคำขอ

3. ตรวจสอบเอกสาร
(Manual)

4. บันทึกผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบ

5. แจ้งแก้ไขข้อบกพร่อง6. แก้ไขข้อบกพร่อง

15. ปรับปรุงข้อบกพร่อง

คณะกรรมการ

10. ตรวจรับรองสถานกักกัน
สัตว์

11. กรอกผลสรุปคะแนน
ตรวจรับรอง (ต.ร.2)

18. รับใบอนุญาต

ส้ินสุด

เจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตว์จงัหวัด / ด่าน

14. ออกหนังสือรับรอง
มอีายุ 90 วัน /

แจ้งเพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุง

17. อนุมัติใบอนุญาต

หนังสือรับรอง
สถานกักกันสัตว์ ต.ร.4

ตรวจ
รับรอง

9. เสนอเร่ืองไปยัง
ประธานกรรมการ

12. แจ้งผลการตรวจรับรอง
(ต.ร.3)

7. แจ้งเร่ืองไปยัง
ปศุสัตว์จังหวัด

8. รับเร่ือง

16. แจ้งเร่ืองผลการตรวจ
รับรอง

13. บันทึกผลการตรวจ
รับรอง

ส้ินสุด

น้อยกว่า 60 คะแนน60 คะแนน ถึง 79 คะแนน

ต้ังแต่ 80 คะแนน เป็นต้นไป

ไมค่รบถ้วนหรือไมถู่กต้อง ครบถ้วนและถูกต้อง

1
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4. กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการบันทึกผลการตรวจสอบ โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุง

สถานะใบค าขออนุญาต 

5. กรณี “ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง” กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่องไปยังผู้ประกอบการ

ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรงุสถานะใบค าขออนุญาต 

6. ผู้ประกอบการ ด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่อง ตามที่ทางกองสารวัตรและกักกันได้แจ้งมา หลังจากท่ีด าเนินการแก้ไข

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะดงึค าขอกลับไปเพื่อพิจารณาใหม่ 

7. กรณี “ครบถ้วนและถูกต้อง” กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการแจง้เรื่องไปยังปศุสตัว์จังหวัดในท้องที่ซึ่งสถาน

กักกันสัตว์ตั้งอยู่  ผ่านระบบ   

8. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการรับเรื่อง ผ่านระบบ โดยใช้โปรแกรม Emm21i050 : บันทึกผลการ

ตรวจรับรองจัดตั้งสถานกักกันสัตว์ 

9. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน เสนอเรื่องไปยังประธานกรรมการ(Manual) เพื่อออกหนังสือนัดหมาย

คณะกรรมการและผู้ประกอบการ ด าเนินการเข้าตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์นั้น  

10. คณะกรรมการ ด าเนินการตรวจรบัรองสถานกักกันสัตวต์ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสถานกักกันสัตว์ โดย

กรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ตามแบบ ต.ร. 2/1(Manual)  

11. คณะกรรมการ ด าเนินการกรอกสรุปผลการตรวจรบัรองตามแบบ ต.ร. 2(Manual)  

12. คณะกรรมการ ด าเนินการแจ้งผลการตรวจรับรองตามแบบ ต.ร. 3 เสนอประธานคณะกรรมการลงนาม และ

รวบรวมเอกสารหลักฐานเกีย่วกับการตรวจรับรองทั้งหมด (Manual) 

13. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการบันทึกผลการตรวจรับรอง เป็นการบันทึกผลการตรวจรบัรองตามแบบ 

ต.ร. 2 ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21i050 : บันทึกผลการตรวจรับรองจดัตั้งสถานกักกันสัตว์ 

หมายเหตุ กรณีการตรวจรบัรอง ได้คะแนนน้อยกว่า 60 ถือว่าไม่ผ่านการตรวจรับรอง 
14. กรณีการตรวจรับรอง ได้คะแนน 60 คะแนน ถึง 79 คะแนน เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการออก

หนังสือรับรองมีอายุ 90 วันนับแตว่ันท่ีคณะกรรมการเข้าด าเนินการตรวจรับรอง พร้อมกับแจ้งให้ผู้ประกอบการ

ด าเนินการปรับปรุง โดยใช้โปรแกรม Emm21i050 : บันทึกผลการตรวจรับรองจัดตั้งสถานกักกันสัตว์ 

15. ผู้ประกอบการ ด าเนินการปรบัปรงุข้อบกพร่อง ตามที่กรมปศุสตัว์ไดแ้จ้ง (Manual) 

16. กรณีการตรวจรับรอง ได้คะแนนตัง้แต่ 80 คะแนนเป็นต้นไป เจา้หนา้ที่กรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนนิการแจ้งผล

การตรวจรับรอง พร้อมกับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจรับรองทั้งหมด ไปยังกองสารวัตรและกกักัน เพื่อส่งให้

ด าเนินการออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ตามแบบ ต.ร.4 ต่อไป โดยใช้โปรแกรม Emm21i050 : บันทึกผลการ

ตรวจรับรองจัดตั้งสถานกักกันสัตว์ 

17. กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการออกหนังสือรับรองสถานกักกันสตัว์ตามแบบ ต.ร. 4 แล้วจัดส่งหนงัสือรับรอง

สถานกักกันสัตว์พร้อมแบบ ต.ร. 3 ให้แก่ผู้ประกอบการ  โดยใช้โปรแกรม Emm21i060 : บันทึกหนังสือรับรอง

จัดตั้งสถานกักกันสัตว์(ต.ร.4) 

18. ผู้ประกอบการ ด าเนินการรับหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์(ต.ร. 4) พร้อมกับแบบ ต.ร. 3 (Manual) 
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- การขออนุญาตจดัตั้งสถานกักกันสตัว์เอกชน เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าหรือผ่าน เขตปลอดโรคระบาด 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ผู้ประกอบการ ด าเนินการยื่นแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าใน หรือ ผ่าน

เขตปลอดโรคระบาด ตามแบบ ต.ร.1 พร้อมหลักฐานประกอบค าขอ ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Req10i060 ต.ร.1 

: แบบฟอร์มขอรับรองการตรวจรบัรองสถานกักกันสัตวเ์อกชน 

2. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการรับค าขอรับการตรวจรบัรองสถานกักกันสัตว์ ผ่านระบบ  โดยหลังจาก

นี้ผู้ประกอบการจะไมส่ามารถแก้ไขค าขอได้  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรงุสถานะใบค า

ขออนุญาต 

3. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและเอกสารประกอบค าขอนั้น 

(พิจารณา 4 ข้อหลักตามเกณฑ์พืน้ฐาน ประกอบด้วย โรงเรือนต้องอยู่ห่างจากชุมชน, มีรั้วรอบขอบชิด, มีการก าจดั

เชื้อ, มีการก าจัดของเสีย)  (Manual) 

flow chart การขออนุญาตจัดต้ังสถานกักกันสัตว์เอกชน กรณีเพ่ือการเคล่ือนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด

กองสารวัตรและกักกันผู้ประกอบการ

1. ยืนคำขออนุญาต
ตามแบบ (ต.ร.1)

เร่ิมต้น

6. แก้ไขข้อบกพร่อง

13. ปรับปรุงข้อบกพร่อง

คณะกรรมการ

8. ตรวจรับรองสถานกักกัน
สัตว์

9. กรอกผลสรุปคะแนน
ตรวจรับรอง (ต.ร.2)

16. รับใบอนุญาต

ส้ินสุด

เจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตว์จงัหวัด / ด่าน

5. แจ้งแก้ไขข้อบกพร่อง

ตรวจสอบ

4. บันทึกผลการตรวจสอบ

3. ตรวจสอบเอกสาร
(Manual)

2. รับคำขอ

12. ออกหนังสือรับรอง
มอีายุ 90 วัน /

แจ้งเพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุง

15. อนุมัติใบอนุญาต

หนังสือรับรอง
สถานกักกันสัตว์ ต.ร.4

ตรวจ
รับรอง

7. เสนอเร่ืองไปยัง
ประธานกรรมการ

10. แจ้งผลการตรวจรับรอง
(ต.ร.3)

14. แจ้งเร่ืองผลการตรวจ
รับรอง

11. บันทึกผลการตรวจ
รับรอง

ส้ินสุด

60 คะแนน ถึง 79 คะแนน

ครบถ้วนและถูกต้อง

น้อยกว่า 60 คะแนน

ต้ังแต่ 80 คะแนน เป็นต้นไป

ไมค่รบถ้วนหรือไมถู่กต้อง
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

4. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการบันทึกผลการตรวจสอบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถาม

และปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

5. กรณี “ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง” เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตวจ์ังหวัด/ด่าน ด าเนินการแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่องไปยัง

ผู้ประกอบการผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

6. ผู้ประกอบการ ด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่อง ตามที่ทางเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตวจ์ังหวัด/ด่านได้แจ้งมา หลังจากท่ี

ด าเนินการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ เจ้าหน้าท่ีจะดึงค าขอกลับไปเพื่อพิจารณาใหม่ 

7. กรณี “ครบถ้วนและถูกต้อง” เจ้าหน้าท่ีกรมปศสุัตว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการเสนอเรื่องไปยังประธานกรรมการ

(Manual) เพื่อออกหนังสือนัดหมายคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ด าเนินการเข้าตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์

นั้น 

8. คณะกรรมการ ด าเนินการตรวจรบัรองสถานกักกันสัตวต์ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสถานกักกันสัตว์ โดย

กรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ตามแบบ ต.ร. 2/1(Manual)  

9. คณะกรรมการ ด าเนินการกรอกสรุปผลการตรวจรบัรองตามแบบ ต.ร. 2(Manual)  

10. คณะกรรมการ ด าเนินการแจ้งผลการตรวจรับรองตามแบบ ต.ร. 3 เสนอประธานคณะกรรมการลงนาม และ

รวบรวมเอกสารหลักฐานเกีย่วกับการตรวจรับรองทั้งหมด (Manual)  

11. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการบันทึกผลการตรวจรับรอง เป็นการบันทึกผลการตรวจรบัรองตามแบบ 

ต.ร. 2 ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21i050 : บันทึกผลการตรวจรับรองจดัตั้งสถานกักกันสัตว์ 

หมายเหตุ กรณีการตรวจรบัรอง ได้คะแนนน้อยกว่า 60 ถือว่าไม่ผ่านการตรวจรับรอง 
12. กรณีการตรวจรับรอง ได้คะแนน 60 คะแนน ถึง 79 คะแนน เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการออก

หนังสือรับรองมีอายุ 90 วันนับแตว่ันท่ีคณะกรรมการเข้าด าเนินการตรวจรับรอง พร้อมกับแจ้งให้ผู้ประกอบการ

ด าเนินการปรับปรุง  

13. ผู้ประกอบการ ด าเนินการปรบัปรงุข้อบกพร่อง ตามที่กรมปศุสตัว์ไดแ้จ้ง (Manual) 

14. กรณีการตรวจรับรอง ได้คะแนนตัง้แต่ 80 คะแนนเป็นต้นไป เจา้หนา้ที่กรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนนิการแจ้งผล

การตรวจรับรอง พร้อมกับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจรับรองทั้งหมด ไปยังกองสารวัตรและกกักัน เพื่อส่งให้

ด าเนินการออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ตามแบบ ต.ร.4 ต่อไป  โดยใช้โปรแกรม Emm21i050 : บันทึกผล

การตรวจรับรองจัดตั้งสถานกักกันสัตว ์

15. กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการออกหนังสือรับรองสถานกักกันสตัว์ตามแบบ ต.ร. 4 แล้วจัดส่งหนงัสือรับรอง

สถานกักกันสัตว์พร้อมแบบ ต.ร. 3 ให้แก่ผู้ประกอบการ  โดยใช้โปรแกรม Emm21i060 : บันทึกหนังสือรับรอง

จัดตั้งสถานกักกันสัตว์(ต.ร.4) 

16. ผู้ประกอบการ ด าเนินการรับหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์(ต.ร. 4) พร้อมกับแบบ ต.ร. 3 (Manual) 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

- การขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีพักซากสัตว์เอกชน เพื่อการน าเข้า หรือ น าออก ราชอาณาจักร 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ผู้ประกอบการ ด าเนินการยื่นแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานท่ีพักซากสัตว์ เพื่อการน าเข้าในราชอาณาจักร 

หรือน าออกราชอาณาจักร ตามแบบ ต.ร.ซ. 1 พร้อมหลักฐานประกอบค าขอ ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม 

Req10i070 ต.ร.ซ.1 : แบบฟอร์มขอรับรองการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์เอกชน  

2. กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการรับค าขอรับการตรวจรับรองสถานท่ีพักซากสัตว์ ผ่านระบบ  โดยหลังจากนี้

ผู้ประกอบการจะไมส่ามารถแก้ไขค าขอได้  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขอ

อนุญาต 

3. กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและเอกสารประกอบค าขอนั้น (Maual)  

4. กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการบันทึกผลการตรวจสอบ โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุง

สถานะใบค าขออนุญาต 

5. กรณี “ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง” กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่องไปยังผู้ประกอบการ

ผ่านระบบ โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

flow chart การขออนุญาตจัดต้ังสถานท่ีพักซากสัตว์เอกชน กรณีนำเข้า ส่งออก ราชอาณาจักร

กองสารวัตรและกักกันผู้ประกอบการ

1. ยืนคำขออนุญาต
ตามแบบ (ต.ร.ซ.1)

เร่ิมต้น

2. รับคำขอ

3. ตรวจสอบเอกสาร
(Manual)

4. บันทึกผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบ

5. แจ้งแก้ไขข้อบกพร่อง6. แก้ไขข้อบกพร่อง

คณะกรรมการ

10. ตรวจรับรอง
สถานทีพั่กซากสัตว์

11. กรอกผลสรุปคะแนน
ตรวจรับรอง (ต.ร.ซ.2/1)

16. รับใบอนุญาต

ส้ินสุด

เจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตว์จงัหวัด / ด่าน

15. อนุมัติใบอนุญาต

หนังสือรับรอง
สถานทีพั่กซากสัตว์ ต.ร.ซ.4

ตรวจ
รับรอง

9. เสนอเร่ืองไปยัง
ประธานกรรมการ

12. แจ้งผลการตรวจรับรอง
(ต.ร.ซ.3)

7. แจ้งเร่ืองไปยัง
ปศุสัตว์จังหวัด

8. รับเร่ือง

14. แจ้งเร่ืองผลการตรวจ
รับรอง

13. บันทึกผลการตรวจ
รับรอง

ส้ินสุด

ครบถ้วนและถูกต้อง

ต้ังแต่ 70 คะแนน เป็นต้นไป

ไมค่รบถ้วนหรือไมถู่กต้อง

น้อยกว่า 70 คะแนน
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

6. ผู้ประกอบการ ด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่อง ตามที่ทางกองสารวัตรและกักกันได้แจ้งมา หลังจากท่ีด าเนินการแก้ไข

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะดงึค าขอกลับไปเพื่อพิจารณาใหม่ 

7. กรณี “ครบถ้วนและถูกต้อง” กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการแจง้เรื่องไปยังปศุสตัว์จังหวัดในท้องที่ซึ่งสถาน

กักกันสัตว์ตั้งอยู่  ผ่านระบบ 

8. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการรับเรื่อง ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21i070 : บันทึกผลการ

ตรวจรับรองจัดตั้งสถานท่ีพักซากสัตว ์

9. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน เสนอเรื่องไปยังประธานกรรมการ(Manual) เพื่อออกหนังสือนัดหมาย

คณะกรรมการและผู้ประกอบการ ด าเนินการเข้าตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์นั้น  

10. คณะกรรมการ ด าเนินการตรวจรบัรองสถานที่พักซากสัตวต์ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสถานท่ีพักซาก

สัตว์ โดยกรรมการตรวจรับรองสถานท่ีพักซากสัตว์ตามแบบ ต.ร.ซ. 2/1(Manual)  

11. คณะกรรมการ ด าเนินการกรอกสรุปผลการตรวจรบัรองตามแบบ ต.ร.ซ. 2(Manual)  

12. คณะกรรมการ ด าเนินการแจ้งผลการตรวจรับรองตามแบบ ต.ร.ซ. 3 เสนอประธานคณะกรรมการลงนาม และ

รวบรวมเอกสารหลักฐานเกีย่วกับการตรวจรับรองทั้งหมด (Manual) 

13. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการบันทึกผลการตรวจรับรอง เป็นการบันทึกผลการตรวจรบัรองตามแบบ 

ต.ร.ซ. 2 ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21i070 : บันทึกผลการตรวจรับรองจัดตั้งสถานท่ีพักซากสัตว ์

หมายเหตุ กรณีการตรวจรบัรอง ได้คะแนนน้อยกว่า 70 ถือว่าไม่ผ่านการตรวจรับรอง 
14. กรณีการตรวจรับรอง ได้คะแนนตัง้แต่ 70 คะแนนเป็นต้นไป เจา้หนา้ที่กรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนนิการแจ้งผล

การตรวจรับรอง พร้อมกับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจรับรองทั้งหมด ไปยังกองสารวัตรและกกักัน เพื่อส่งให้

ด าเนินการออกหนังสือรับรองสถานท่ีพักซากสัตว์ตามแบบ ต.ร.ซ. 4 ต่อไป  โดยใช้โปรแกรม Emm21i070 : บันทึก

ผลการตรวจรับรองจดัตั้งสถานท่ีพกัซากสัตว ์

15. กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการออกหนังสือรับรองสถานที่พักซากสัตว์ตามแบบ ต.ร.ซ. 4 แล้วจัดสง่หนังสือ

รับรองสถานท่ีพักซากสัตว์พร้อมแบบ ต.ร.ซ. 3 ให้แก่ผู้ประกอบการ  โดยใช้โปรแกรม Emm21i080 : บันทึกหนังสือ

ตรวจรับรองสถานท่ีพักซากสตัว ์

16. ผู้ประกอบการ ด าเนินการรับหนังสือรับรองสถานท่ีพักซากสัตว์(ต.ร.ซ. 4) พร้อมกับแบบ ต.ร.ซ. 3 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

- การขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีพักซากสัตว์เอกชน เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าหรือผ่าน เขตปลอดโรคระบาด 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ผู้ประกอบการ ด าเนินการยื่นแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานท่ีพักซากสัตว์ เพื่อการเคลื่อนยา้ยเขา้ใน หรือ ผ่าน

เขตปลอดโรคระบาด ตามแบบ ต.ร.ซ.1 พร้อมหลักฐานประกอบค าขอ ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Req10i070 

ต.ร.ซ.1 : แบบฟอร์มขอรับรองการตรวจรับรองที่พักซากสตัว์เอกชน 

2. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการรับค าขอรับการตรวจรบัรองสถานท่ีพักซากสัตว์ ผ่านระบบ  โดย

หลังจากนี้ผู้ประกอบการจะไม่สามารถแก้ไขค าขอได้  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุง

สถานะใบค าขออนุญาต 

3. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและเอกสารประกอบค าขอนั้น 

(Manual)  

4. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการบันทึกผลการตรวจสอบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถาม

และปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

5. กรณี “ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง” เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตวจ์ังหวัด/ด่าน ด าเนินการแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่องไปยัง

ผู้ประกอบการผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21q060 : สอบถามและปรังปรุงสถานะใบค าขออนุญาต 

flow chart การขออนุญาตจัดต้ังสถานท่ีพักซากสัตว์เอกชน กรณีเพ่ือการเคล่ือนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด

กองสารวัตรและกักกันผู้ประกอบการ

1. ยืนคำขออนุญาต
ตามแบบ (ต.ร.ซ.1)

เร่ิมต้น

6. แก้ไขข้อบกพร่อง

คณะกรรมการ

8. ตรวจรับรองสถานท่ีพักซาก
สัตว์

9. กรอกผลสรุปคะแนน
ตรวจรับรอง (ต.ร.ซ.2/1)

14. รับใบอนุญาต

ส้ินสุด

เจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตว์จงัหวัด / ด่าน

5. แจ้งแก้ไขข้อบกพร่อง

ตรวจสอบ

4. บันทึกผลการตรวจสอบ

3. ตรวจสอบเอกสาร
(Manual)

2. รับคำขอ

13. อนุมัติใบอนุญาต

หนังสือรับรอง
สถานทีพั่กซากสัตว์ ต.ร.ซ.4

ตรวจ
รับรอง

7. เสนอเร่ืองไปยัง
ประธานกรรมการ

10. แจ้งผลการตรวจรับรอง
(ต.ร.ซ.3)

12. แจ้งเร่ืองผลการตรวจ
รับรอง

11. บันทึกผลการตรวจ
รับรอง

ส้ินสุด

ต้ังแต่ 70 คะแนน เป็นต้นไป น้อยกว่า 70 คะแนน

ครบถ้วนและถูกต้องไมค่รบถ้วนหรือไมถู่กต้อง
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

6. ผู้ประกอบการ ด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่อง ตามที่ทางเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตวจ์ังหวัด/ด่านได้แจ้งมา หลังจากท่ี

ด าเนินการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ เจ้าหน้าท่ีจะดึงค าขอกลับไปเพื่อพิจารณาใหม่ 

7. กรณี “ครบถ้วนและถูกต้อง” เจ้าหน้าท่ีกรมปศสุัตว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการเสนอเรื่องไปยังประธานกรรมการ

(Manual) เพื่อออกหนังสือนัดหมายคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ด าเนินการเข้าตรวจรับรองสถานท่ีพักซาก

สัตว์นั้น (Manual) 

8. คณะกรรมการ ด าเนินการตรวจรบัรองสถานท่ีพักซากสัตวต์ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสถานกักกันสัตว์ 

โดยกรรมการตรวจรับรองสถานท่ีพักซากสัตว์ตามแบบ ต.ร.ซ. 2/1(Manual)  

9. คณะกรรมการ ด าเนินการกรอกสรุปผลการตรวจรบัรองตามแบบ ต.ร.ซ. 2(Manual)  

10. คณะกรรมการ ด าเนินการแจ้งผลการตรวจรับรองตามแบบ ต.ร.ซ. 3 เสนอประธานคณะกรรมการลงนาม และ

รวบรวมเอกสารหลักฐานเกีย่วกับการตรวจรับรองทั้งหมด (Manual) 

11. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนินการบันทึกผลการตรวจรับรอง เป็นการบันทึกผลการตรวจรบัรองตามแบบ 

ต.ร.ซ. 2 ผ่านระบบ  โดยใช้โปรแกรม Emm21i070 : บันทึกผลการตรวจรับรองจัดตั้งสถานท่ีพักซากสัตว ์

หมายเหตุ กรณีการตรวจรบัรอง ได้คะแนนน้อยกว่า 70 ถือว่าไม่ผ่านการตรวจรับรอง 
12. กรณีการตรวจรับรอง ได้คะแนนตัง้แต่ 70 คะแนนเป็นต้นไป เจา้หนา้ที่กรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน ด าเนนิการแจ้งผล

การตรวจรับรอง พร้อมกับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจรับรองทั้งหมด ไปยังกองสารวัตรและกกักัน เพื่อส่งให้

ด าเนินการออกหนังสือรับรองสถานท่ีพักซากสัตว์ตามแบบ ต.ร.ซ.4 ต่อไป โดยใช้โปรแกรม Emm21i070 : บันทึก

ผลการตรวจรับรองจดัตั้งสถานท่ีพกัซากสัตว ์

13. กองสารวัตรและกักกัน ด าเนินการออกหนังสือรับรองสถานท่ีพักซากสัตว์ตามแบบ ต.ร.ซ. 4 แล้วจัดสง่หนังสือ

รับรองสถานท่ีพักซากสัตว์พร้อมแบบ ต.ร.ซ. 3 ให้แก่ผู้ประกอบการ  โดยใช้โปรแกรม Emm21i080 : บันทึกหนังสือ

ตรวจรับรองสถานท่ีพักซากสตัว ์

14. ผู้ประกอบการ ด าเนินการรับหนังสือรับรองสถานท่ีพักซากสัตว์(ต.ร.ซ. 4) พร้อมกับแบบ ต.ร.ซ. 3 (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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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ข้อมูลผู้ใช้งาน 

• จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างดังรูป 

 

 คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าตา่งดงัรูป 
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                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

• จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างดังรูป 

 
 

 คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าตา่งดงัรูป 

 
 

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน  

1. ป้อนรหัสผ่านเดมิของผู้ใช้, รหัสผ่านใหม่, ยืนยันรหสัผ่านใหม ่

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนรหสัผ่าน 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนรหสัผ่านใหม ่
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

การออกจากระบบ 

 

• จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างดังรูป 

 
 

คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับหน้าจอระบบ 
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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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  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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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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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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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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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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5. การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม  เพื่อออกจากโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการออกจากโปรแกรม 

− คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการออกจากโปรแกรมและย้อนกลับหน้าจอเมนหูลัก 
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 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

ต.ร. 1 : แบบฟอร์มขอรับรองการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน  (Req10i060) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกรายละเอียดแบบฟอร์มการขอตรวจรับรองสถานกักกันสตัว์(ต.ร.1) 

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

เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ >> คลิก ต.ร. 1 : แบบฟอร์มขอรับรองการตรวจรับรองสถานกักกันสัตวเ์อกชน โปรแกรม
จะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 

- ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ(ลงทะเบยีน)

หน้าจอเริ่มต้น 
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วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การเพ่ิมข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสตัว ์
1. จากหน้าจอเริม่ต้น โปรแกรมแสดงข้อมูลรายละเอียดแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 

ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง 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 าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ ประกอบด้วย 

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

1.2.2. ป้อนวันทีย่ื่น หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2.3. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูประเภทการรับรอง ขอรับรองการตรวจรับรองใหม่ หรือ ขอต่ออายุ
การรับรอง 

- เลือกขอต่ออายุการรับรอง ป้อน เลขท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List 
รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.4. ป้อนวัตถุประสงค์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

1.2.5. ป้อนช่ือสถานกักกันสัตว ์, ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี , หมู่ , ตรอก , ซอย , ถนน , รหัสไปรษณยี์ , 
โทรศัพท์ , โทรสาร , พื้นที่สถานกักกันสัตว์ซึ่งมีรั้วล้อมรอบ จ านวนไร่ , งาน , ตารางวา 

1.2.6. ป้อนต าบล/อ าเภอ/จังหวัด หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.7. บุคลากรดูแลสัตว ์

1) คลิก  มีสตัวแพทย์ปฏิบัติงานประจ าในสถานกักกันสัตว์ ช่ือ  
- ป้อนมีสัตวแพทย์ปฏบิัติงานประจ าในสถานกักกันสัตว์ ช่ือ , โทรศัพท ์

2) คลิก  มีสตัวแพทย์ที่ปรึกษา ช่ือ 
- ป้อนมีสัตวแพทย์ที่ปรึกษา ช่ือ , โทรศัพท์ 

3) คลิก  มีสตัวบาลปฏิบัติงานประจ าภายในสถานกักกันสัตว์จ านวน/คน 
- ป้อนจ านวน/คน 

4) คลิก  มีคนดูแลสตัว์จ านวน/คน 

30



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

- ป้อนมีคนดูแลสัตว์จ านวน/คน , มทีี่พักในสถานกักกันสัตว/์คน , มีทีพ่ักนอกสถาน
กักกันสัตว ์

1.2.8. ป้อนโปรแกรมวคัซีนท่ีท าให้กับสัตว์ในระหว่างกัก 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิกปุ่ม 

 บันทึก จะปรากฏปุม่  ,  ,  ) 
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หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดแบบค าขอรับการตรวจรบัรองสถานกักกันสัตว์ 

 

ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง   
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ คลิก Tab หลักฐาน

ประกอบค าร้อง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอหลักฐานประกอบค าร้อง 
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2. จากหน้าจอหลักฐานประกอบค ารอ้ง คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง โปรแกรม
จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง 

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักฐานประกอบค าร้อง (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ฟิลด์ที่
จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

3.1. ป้อนหลักฐานประกอบค าร้อง หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหตุ (ถ้ามี) 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

3.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง 

 
 

ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้ากัก 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ คลิก Tab แหล่งที่มาของ

สัตว์ที่จะน าเข้ากัก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอแหล่งที่มาของสตัว์ที่จะน าเข้ากัก 

2. จากหน้าจอแหล่งที่มาของสตัว์ที่จะน าเข้ากัก คลิกปุม่  เพื่อเพ่ิมข้อมลูแหล่งที่มาของสตัว์ที่จะ
น าเข้ากัก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลแหลง่ที่มาของสัตว์ทีจ่ะน าเข้ากัก 

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้ากัก (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง 
ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

3.1. ป้อนแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเขา้กัก หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง 
กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหตุ(ถ้ามี) 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

3.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลแหลง่ที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้ากัก 

 

ข้อมูลชนิดสัตว์ 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ คลิก Tab ชนิดสตัว์ 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอชนิดสัตว ์

2. จากหน้าจอชนิดสตัว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลชนิดสัตว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว ์

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลชนิดสตัว์ (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้อง
ป้อนข้อมูล) ดังนี ้

3.1. ป้อนชนิดสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไข
ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนปริมาณเข้ากักได้สูงสดุ(ตัว) 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

3.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดสตัว ์

 

ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในสถานกกักัน 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ คลิก Tab อุปกรณ์ที่มี

ภายในสถานกักกัน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู  

 
หน้าจออุปกรณ์ที่มีภายในสถานกักกัน 

2. จากหน้าจออุปกรณ์ที่มีภายในสถานกักกัน คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลอุปกรณ์ที่มภีายในสถาน
กักกัน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ทีม่ีภายในสถานกักกัน 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มภีายในสถานกักกัน (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ฟิลด์
ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

3.1. ป้อนอุปกรณ์ที่มีภายในสถานกักกนั หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหตุ(ถ้ามี) 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

3.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ทีม่ีภายในสถานกักกัน 

 

ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ คลิก Tab มาตรการในการ

ควบคุมป้องกัน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอมาตรการในการควบคุมป้องกัน 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

2. จากหน้าจอมาตรการในการควบคมุป้องกัน คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลมาตรการในการควบคมุ
ป้องกัน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 

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

3.1. ป้อนมาตรการในการควบคมุป้องกัน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหตุ(ถ้ามี) 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสตัว ์

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขอรับการตรวจรับรองสถานกันกันสัตว์ สามารถท าการแก้ไข
ข้อมูลหลักทีต่้องการ เช่น ช่ือสถานกักกันสัตว์ , ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี , หมู่ , ตรอก , ซอย , ถนน , รหัสไปรษณีย์ , 
โทรศัพท์ , โทรสาร , พื้นที่สถานกักกันสัตว์ซึ่งมีรั้วล้อมรอบ จ านวนไร่ , งาน , ตารางวา เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น หลักฐานประกอบค าร้อง , หมายเหตุ(ถ้ามี)  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้ากัก   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น แหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้ากัก , หมายเหตุ(ถ้ามี)  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลชนิดสัตว์   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น ชนิดสัตว์ , ปริมาณเข้ากักไดสู้งสุด(ตัว)  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในสถานกกักัน   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น อุปกรณ์ที่มีภายในสถานกักกนั , หมายเหตุ(ถ้ามี)  

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

 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น มาตรการในการควบคุมป้องกัน , หมายเหตุ(ถ้ามี)  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
 

➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 
ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสตัว ์

1. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลแบบฟอร์มขอรับการรับรองสถานกันสตัว์ (หมายเหตุ ต้องลบข้อมลูหลักฐาน
ประกอบค าร้อง , แหล่งที่มาของสตัว์ที่จะน าเข้ากัก , ชนิดสตัว์ , อุปกรณ์ที่มภีายในสถานกักกัน , มาตรการใน
การควบคุมป้องกัน ก่อน) โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลูดังรูป 

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง   

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้ากัก   

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 

ข้อมูลชนิดสัตว์   

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในสถานกกักัน   

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน   

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. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ คลิกปุ่ม 

 เพื่อพิมพ์รายงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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➢ การแนบเอกสาร 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 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  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 ์
เพื่อสอบถามและปรับปรุงสถานะแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ ที่ผู้ประกอบการได้ยืน่ค าขอ

ผ่านระบบ  โดยแสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการยื่นแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ ท่ียงัไม่ได้อนมุัตสิ่งเรื่อง
ไปยังปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน 

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

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

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
− ต้องมีข้อมูลการยื่นค าขอ ต.ร.1 จากผู้ประกอบการ

− เจ้าหน้าท่ีกองสารวตัรและกักกัน จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

− มีข้อมูลแบบค าขอรับการตรวจรบัรองสถานกักกันสัตว์ ในระบบตามหน่วยงานท่ีผู้ประกอบการยื่นเรื่อง

โดยแสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการยื่นแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ ที่ยังไม่ได้อนุมัตสิง่

เรื่องไปยังปศสุัตว์จังหวัด/ด่าน

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 มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

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 ิ

2.2. ป้อนวันท่ีปรับปรุงสถานะ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
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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 

1.2. ป้อนวันท่ีช าระเงิน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

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 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลสถานะใบค าขอ 

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

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
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➢ 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 

 

➢ การอนุมัติค าขอ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน คลิกปุม่  เมื่อต้องการอนุมัติใบค าขอ 
(กรณีที่ต้องจ่ายค่าใบค าขอ ผู้ประกอบการต้องด าเนินการจ่ายคา่ใบค าขอก่อน ถึงจะอนุมัติค าขอได้ โดยการ
กรอกข้อมูลรายละเอียดของการช าระเงิน ที่ได้กล่าวข้างต้น) โดยใช้โปรแกรม Emm21i050 : บันทึกผลการ
ตรวจรับรองจัดตั้งสถานกักกันสัตว์  

 

➢ การพิมพใ์บค าขอ  

1. หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน คลิกปุม่  เพื่อพิมพ์แบบค าขอรับ
การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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➢ 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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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) 

บันทกึผลตรวจสอบรับรองจัดต้ังสถานกกักนัสัตว์เอกชน(ต.ร.2)       (Emm21i050) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกผลสรุปคะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์  โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด/ด่าน จะต้องกรอก

คะแนนของเกณฑ์พื้นฐาน, เกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการตรวจรับรองว่าผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุรับรอง 1 
ปี หรือ ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง 90 วัน หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจรับรอง เนื่องจากไมผ่่านเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วน พร้อมท้ังส่งข้อมูลส าหรับสถานกักกันสตัว์ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจ
รับรอง 1 ปีให้กับทางกองสารวัตรและกักกัน 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก อนุญาตจดัตั้งสถาน

กักกันสัตว์ ที่พักซากสัตว์ เอกชน >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกผลตรวจสอบรับรองจัดตั้งสถานกักกันสัตว์เอกชน(ต.ร.
2) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

- มีข้อมูลแบบค าขอรับการตรวจรบัรองสถานกักกันสัตว์ ที่ทางกองสารวัตรและกักกันส่งข้อมูลมาให้ โดยจะ

แสดงข้อมูลเฉพาะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเท่านั้น

หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการเพิ่มหรือค้นหาข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีการท างานของแต่ละส่วนมีดังนี ้

64



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

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

1.1. ป้อนวันท่ีสรุปผลการตรวจรับรอง ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบค าขอ ต.ร.1 , ช่ือสถานท่ีกักกันสัตว ์

1.3. ป้อนวัตถุประสงค์การขอ , ผู้ขออนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 
กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

หลังจากท่ีผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท าการเลือกว่าตอ้งการจะเพิ่ม หรือ แก้ไข ซึ่งข้ันตอนการ
ท างานแต่ละส่วนมีดังน้ี  

➢ การเพ่ิมข้อมูล  หน้าจอจะแบ่งหน้าจอข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ และ 

รายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ 

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกปุม่    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 
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หน้าจอเพิ่มข้อมูล 

  

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

2.1. ป้อนเลขท่ีใบค าขอ ต.ร.1 หรือ คลกิปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่
ระบุ ให้คลิกปุม่  ( ต้องผ่านการช าระเงินค่าใบค าขอจาก โปรแกรม Emm21q060  เพื่อสอบถามและ
ปรับปรุงสถานะใบค าขอ ท่ีผู้ประกอบการไดย้ื่นค าขอผ่านระบบ(แสดงเฉพาะรายการใบค าขอที่ยื่นเรื่อง
เท่านั้น) พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าค าขอ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
 

− ระบบแสดงรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ เช่น ผู้ขออนุญาต , ท่ีอยูผู่้ขออนุญาต , 
ประเภทการรับรอง , เลขท่ี , วัตถปุระสงค์ , ประเภท , ช่ือสถานกักกันสัตว์ , ตั้งอยู่เลขท่ี , หมู่ , 
ตรอก , ซอย , ถนน , ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด , รหสัไปรษณีย์ , โทรศพัท์ , โทรสาร , พื้นที่สถาน
กักกันสัตว์ซึ่งมีรั้วล้อมรอบ จ านวน(ไร่ งาน ตารางวา) , บุคลากรดูแลสัตว์ , โปรแกรมวัคซีนท่ีท า
ให้กับสัตว์ในระหว่างกัก จากผลการค้นหาข้อมลู เลขท่ีใบค าขอ ต.ร.1 โดยอัตโนมตัิ ผู้ใช้สามารถ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอยีดข้อมูลได ้

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิก 

 ปุ่มบันทึก จะปรากฏปุ่ม  , ,  ,  ,   

 , ) 
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หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ 
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ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ท่ีตรวจรับรอง 

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

 

1.1. ป้อนวันท่ีตรวจรับรอง หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทนิ 
1.2. ป้อนประธานกรรมการ ช่ือผูล้งนาม, ต าแหน่งผูล้งนาม, กรรมการ ช่ือผู้ลงนาม, ต าแหน่งผู้ลงนาม, 

กรรมการและเลขานุการ ช่ือผู้ลงนาม, ต าแหน่งผูล้งนาม 
 

ข้อมูลเกณฑ์พื้นฐาน 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเกณฑ์พืน้ฐานจาก List รายการที่แสดง บรรทัดหลังรายการหัวข้อพิจารณาที่
ต้องการ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

ข้อมูลเกณฑ์ทีพิ่จราณา 

3. คลิก Tab เกณฑ์ทีพ่ิจราณา โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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3.1. ป้อนคะแนนท่ีได้ , หมายเหต ุ
3.2. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลคะแนนรวม , สรุปผลการตรวจรับรอง โดยอัตโนมัต ิ

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูล 

6. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ ที่ผา่นการรับค าขอ เพื่อมา
บันทึกผลสรุปคะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ รายการใหม ่

 

ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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หน้าจอเพิ่มข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ดังนี้  

2.1. ป้อนหลักฐานประกอบค าร้อง หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.2. ป้อนหมายเหต ุ

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้ากัก 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิก Tab   โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

 
 

2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลแหลง่ที่มาของสัตว์ทีจ่ะน าเข้ากัก 

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ดังนี้  

3.1. ป้อนแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเขา้กัก หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง 
กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหต ุ

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

ข้อมูลชนิดสัตว์ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิก Tab   โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

 
 

2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดสตัว ์

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ดังนี้  

3.1. ป้อนชนิดสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไข
ที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนปริมาณเข้ากักได้สูงสดุ(ตัว) 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
 

ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในสถานกกักัน 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล  คลิก Tab   โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

 
 

2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

74



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ทีม่ีภายในสถานกักกัน 

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจัน หมายถึง ฟิลด์ทีจ่ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  

3.1. ป้อนอุปกรณ์ที่มีภายในสถานกักกนั หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหต ุ

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิก Tab   โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

 
 

2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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หน้าจอเพิ่มข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ดังนี้  

3.1. ป้อนมาตรการในการควบคมุป้องกัน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหต ุ

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ท่ีตรวจรับรอง 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล สามารถท าการแก้ไขข้อมลูหลักที่ต้องการ เช่น ประธานกรรมการ ช่ือผูล้งนาม, 
ต าแหน่งผู้ลงนาม, กรรมการ ช่ือผูล้งนาม, ต าแหน่งผู้ลงนาม, กรรมการและเลขานุการ ช่ือผู้ลงนาม, ต าแหน่งผู้
ลงนาม เป็นต้น 
 

2. คลิกปุม่  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
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ข้อมูลเกณฑ์พื้นฐาน 

1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลเกณฑ์พืน้ฐานจาก List รายการที่แสดง บรรทัดหลังรายการหัวข้อพิจารณาที่
ต้องการ สามารถท าการแกไ้ขข้อมลู เช่น ผลการตรวจ 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลเกณฑ์ทีพิ่จราณา 
1. สามารถท าการแก้ไขข้อมลูหลักทีต่้องการ เช่น ประธานกรรมการ ช่ือผู้ลงนาม, ต าแหน่งผู้ลงนาม, กรรมการ 

ช่ือผู้ลงนาม, ต าแหน่งผู้ลงนาม, กรรมการและเลขานุการ ช่ือผู้ลงนาม, ต าแหน่งผูล้งนาม เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น หมายเหตุ  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้ากัก 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น หมายเหตุ  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลชนิดสัตว์ 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น ปริมาณเข้ากักไดสู้งสุด(ตัว) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในสถานกกักัน 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น หมายเหตุ  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น หมายเหตุ  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง 

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้ากัก  มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง” 
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
ข้อมูลชนิดสัตว์  มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมลูหลักฐานประกอบค าร้อง” ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น 
ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในสถานกกักัน  มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมอืนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง” 
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน  มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง” 
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การแจ้งเร่ืองผลการตรวจรับรอง มีรายละเอียดดังนี้ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม  เพื่อแจ้งเรื่องผลการตรวจร้บรอง โปรแกรมจะ
แสดงกล่องข้อความดังรปู 

 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ  
 

➢ การพิมพ์รายงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม  เพื่อแบบสรุปคะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 
โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 
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81



  
   
                                        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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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) 

บันทกึหนังสือรับรองสถานกกักนัสัตว์เอกชน(ต.ร.4)    (Emm21i060) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้ส ำหรับออกหนังสือรับรองสถำนกักกันสัตว์(ต.ร.4)   โดยข้อมลูที่น ำมำออกหนังสือรับรองได้จะต้อง มี

สรุปผลกำรตรวจรับรองว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจรับรอง มีอำยรุับรอง 1 ปี ท่ีทำงปศุสัตว์จังหวัด/ด่ำนส่งข้อมูลมำให้เท่ำนั้น 

การใช้โปรแกรม    
ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์และซำกสัตว์ผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก อนุญำตจดัตั้งสถำน

กักกันสัตว์ ที่พักซำกสัตว์ เอกชน >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกหนังสือรับรองสถำนกักกันสัตว์เอกชน(ต.ร.4) 
โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้ำหน้ำท่ีกองสำรวตัรและกักกัน จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งำนในระบบ

- มีข้อมูลแบบค ำขอรับกำรตรวจรบัรองสถำนกักกันสัตว์ ท่ีผำ่นกำรตรวจรับรองสถำนกักกันสัตว์ จำก

เจ้ำหน้ำท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่ำน แต่ยังไมไ่ด้ออกหนังสือรับรองจัดตั้งสถำนท่ีพักซำกสตัว์

หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้ำสู่หน้ำจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอค้นหำ  เพื่อให้ผู้ใช้ท ำกำรเพิ่มหรือค้นหำข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีกำรท ำงำนของแต่ละส่วนมีดังนี ้
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

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

1.1. ป้อนหน่วยงำนท่ีบันทึกผลกำรตรวจรับรอง หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง 
กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2. ป้อนวันท่ีออกหนังสือรับรอง ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทิน 
1.3. ป้อนเลขท่ีหนังสือรับรอง (ต.ร.4) , ช่ือสถำนท่ีกักกันสัตว ์

1.4. ป้อนวัตถุประสงค์กำรขอ , ผู้ขออนุญำต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง 
กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท ำกำรค้นหำข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

หลังจำกท่ีผู้ใช้ท ำกำรค้นหำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท ำกำรเลือกว่ำตอ้งกำรบันทึก ซึ่งข้ันตอนกำรท ำงำนแต่ละ
ส่วนมีดังน้ี  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การบันทึกออกหนังสือรับรองสถานกักกนัสัตว์ (ต.ร.4) 

1. จำกหน้ำจอแสดงผลข้อมลู คลิกเลอืกรำยกำรแบบค ำขอรับกำรตรวจรับรองสถำนกักกันสตัว์ ท่ีผ่ำนกำรตรวจ 
รับรองสถำนกักกันสตัว์ ท่ีต้องกำรออกหนังสือรับรองสถำนกักกันสตัว์(ต.ร.4)  โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
 

 
หน้าจอบันทึกออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ (ต.ร.4) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต 

1. จำกหน้ำจอบันทึกออกหนังสือรับรองสถำนกักกันสัตว์ (ต.ร.4) ท ำกำรป้อนรำยละเอยีดต่ำง ๆ (เครื่องหมำยดอก
จันสีแดง (*) หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเปน็ต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  

 

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถำนะใบอนุญำตจำก List รำยกำรที่แสดง 

1.2. ป้อนใบอนุญำตใช้ได้ตั้งแต่วันท่ี , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวนัท่ีจำกตำรำงปฏิทิน 

1.3. ป้อนช่ือผู้ลงนำม , ต ำแหน่งผูล้งนำม 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกข้อมูล  

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกรำยละเอียดสว่นของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ที่ออกใบอนุญำต โปรแกรมจะแสดงกล่อง
ข้อควำมดังรูป 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

87



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 
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หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดสว่นของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มแบบค ำขอรับกำรตรวจรับรองสถำนกักกันสัตว์ ที่ผำ่นกำรตรวจรับรอง เพื่อ
มำออกหนังสือรับรองสถำนกักกันสัตว์ รำยกำรใหม ่
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ข้อมูลเกณฑ์พ้ืนฐาน   
1. คลิก Tab เกณฑ์พื้นฐำน โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
ข้อมูลเกณฑ์ทีพิ่จราณา 

2. คลิก Tab เกณฑ์ทีพ่ิจรำณำ โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้ากัก 

1. จำกหน้ำจอบันทึกออกหนังสือรับรองสถำนกักกันสัตว์ (ต.ร.4) คลิก Tab   

โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ข้อมูลชนิดสัตว์ 

1. จำกหน้ำจอบันทึกออกหนังสือรับรองสถำนกักกันสัตว์ (ต.ร.4) คลิก Tab   โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอ
ดังรูป 

 

ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในสถานกกักัน 

1. จำกหน้ำจอบันทึกออกหนังสือรับรองสถำนกักกันสัตว์ (ต.ร.4) คลิก Tab   โปรแกรม
จะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 

ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 

1. จำกหน้ำจอบันทึกออกหนังสือรับรองสถำนกักกันสัตว์ (ต.ร.4)  คลิก Tab   

โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
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➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต 

1. จำกหน้ำจอบันทึกข้อมูล สำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลูหลักที่ต้องกำร เช่น สถำนะใบอนุญำต , ช่ือผูล้งนำม , 
ต ำแหน่งผู้ลงนำม เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก 
 

➢ การพิมพ์รายงาน 

1. จำกหน้ำจอบันทึกข้อมูล เมื่อต้องกำรพิมพห์นังสือรับรองสถำนกักกนัสัตว์ (ต.ร.4) คลิกปุ่ม  
เพื่อพิมพ์หนังสือรับรองสถำนกักกนัสัตว์ โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำม ระบบแสดง “หนังสือรบัรองสถำนกักกันสัตว์ รำยกำรนี้ห้ำมแก้ไข” ให้
อัตโนมัติ  
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➢ การแนบเอกสาร 

1. จำกหน้ำจอบันทึกข้อมูลรำยละเอยีดส่วนของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจรับรอง 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 ให้คลิกท่ีช่องว่ำง  เพื่อแสดงสัญลักษณ์  หน้ำข้อมูลที่
ต้องกำร โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องกำรดำวน์โหลดไฟลเอกสำร 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องกำรลบไฟล์เอกสำร 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำม  

➢ การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อย้อนกลับเข้ำสู่เมน ู   
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

พิมพ์รายงานสรุปการออกหนังสอืรับรอง ต.ร. 4     (Emm21r070) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อพิมพ์รายงานสรุปการออกหนงัสือรับรอง ต.ร. 4 ที่ทางกรมปศสุตัว์ออกให้กับทางผู้ประกอบการ 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตจัดตั้ง

สถานกักกันสัตว์ ท่ีพักซากสัตว์ เอกชน >> คลิก รายงาน >> คลิก พิมพ์รายงานสรุปการออกหนังสือรับรอง ต.ร. 4 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีกองสารวตัรและกักกัน จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ ถงึจะสามารถพิมพ์รายงานได้

- ต้องมีข้อมูลแบบค าขอรบัการตรวจรับรองสถานท่ีกักกันสตัว์ที่ออกหนังสือรับรองเรยีบร้อยแล้ว

หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม

➢ การพิมพ์รายงาน

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

1.1. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2. ป้อนหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรอง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

1.3. คลิก  เพื่อเลือกผู้อนมุัตสิถานกักเก็บซากสัตว์ กองสารวัตรและกักกนั หรือ จังหวัด 

95



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

− กรณีเลือกจังหวัด ให้ป้อนจังหวัด หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

1.4. ป้อนซากสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิก
ปุ่ม  

1.5. คลิก  เพื่อเลือกประเภทสถานกักเก็บซากสัตว ์ดังนี ้
− เพื่อการบริโภคภายหลังการน าเข้าในราชอาณาจักร 
− เพื่อการน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
− ส่งออก 
− น าเข้าเขตปลอดโรคระบาด 

1.6. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ปกติ , ยกเลิก หรือ ส่งออก 
1.7. ป้อนช่ือผู้ที่ได้รับหนังสือรับรอง และ ประเทศปลายทาง 

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

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานรูปแบบ Microsoft Excel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู  

 

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

ต.ร.ช. 2 : แบบฟอร์มขอรับการตรวจรับรองสถานกักเก็บซากสัตวเ์อกชน  (Req10i070) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกรายละเอียดแบบฟอร์มการขอตรวจรับรองที่พักซากสตัว์ (ต.ร.ซ.2) 

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

เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ >> คลิก ต.ร.ช. 2 : แบบฟอร์มขอรับการตรวจรับรองสถานกักเก็บซากสัตว์เอกชน 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ(ลงทะเบยีน)

หน้าจอเริ่มต้น 
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วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การเพ่ิมข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดแบบค าขอรับการตรวจรับรองท่ีพักซากสัตว์ 
1. จากหน้าจอเริม่ต้น โปรแกรมแสดงข้อมูลรายละเอียดแบบค าขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสตัว ์

ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้อง 
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. รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอรม์แบบค าขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ ประกอบด้วย 

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

1.2.2. ป้อนวันทีย่ื่น หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2.3. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูประเภทการรับรอง ขอรับรองการตรวจรับรองใหม่ หรือ ขอต่ออายุ
การรับรอง 

- เลือกขอต่ออายุการรับรอง ป้อน เลขท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List 
รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.4. ป้อนวัตถุประสงค์ , ลักษณะของทีพ่ักซากสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกข้อมูลจาก List 
รายการที่แสดง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.5. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูประเภทการบริโภค ซากสัตวส์ าหรับการบริโภค หรือ ซากสัตวซ์ึ่งไม่ใช่
ส าหรับการบรโิภค 

1.2.6. ป้อนช่ือที่พักซากสัตว์ , ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี , หมู่ , ตรอก , ซอย , ถนน , รหัสไปรษณีย์ , โทรศัพท์ , 
โทรสาร , พื้นทีพ่ักซากสัตว์ซึ่งมรีั้วรอบ จ านวนไร่ , งาน , ตารางวา 

1.2.7. ป้อนต าบล/อ าเภอ/จังหวัด หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2.8. บุคลากรผู้ควบคุมการปฏบิัติงาน 

1) คลิก  ผู้ดูแลรับผิดชอบห้องเก็บซากสัตว์ ช่ือ 
- ป้อนผู้ดูแลรับผดิชอบห้องเก็บซากสัตว์ ช่ือ , โทรศัพท ์

2) คลิก  มีคนงาน จ านวน 
- ป้อนมีคนงาน จ านวน/คน , มีที่พักภายใน/คน , มีที่พักภายนอก/คน 

98



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

1.2.9. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูคนงานทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์เป็นประจ า ใช่ หรือ 
ไม่ใช่ 

1.2.10. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูมีแพทย์ดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานอยู่ประจ าทีส่ านักงานของที่พักซาก 
สัตว์ มี หรือ ไม่ม ี

1.2.11. คลิก  เพื่อเลือกข้อมลูมีระบบการตรวจสอบและบันทึกอุณหภมูิภายในห้องเย็นท่ีเก็บรักษา
ซากสัตว์อย่างต่อเนื่อง มี หรือ ไมม่ี 

1.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

1.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิกปุ่ม 

 บันทึก จะปรากฏปุม่  ,  ,  ) 
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หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดแบบค าขอรับการตรวจรบัรองที่พักซากสัตว์ 
 

ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบค าขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ คลิก tab หลักฐานประกอบ

ค าร้อง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอหลักฐานประกอบค าร้อง 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

2. จากหน้าจอหลักฐานประกอบค ารอ้ง คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง โปรแกรม
จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง 

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักฐานประกอบค าร้อง (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ฟิลด์ที่
จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

3.1. ป้อนหลักฐานประกอบค าร้อง หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหตุ (ถ้ามี) 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

3.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง 

ข้อมูลแหล่งที่มาของซากสัตว์ที่จะน าเข้าเก็บ 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบค าขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ คลิก Tab แหล่งที่มาของซาก

สัตว์ที่จะน าเข้าเก็บ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอแหล่งที่มาของซากสตัว์ที่จะน าเข้าเกบ็ 

2. จากหน้าจอแหล่งที่มาของซากสัตว์ท่ีจะน าเข้าเก็บ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลแหล่งที่มาของซาก
สัตว์ที่จะน าเข้าเก็บ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลแหลง่ที่มาของซากสตัว์ที่จะน าเข้าเกบ็ 

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของซากสตัว์ที่จะน าเข้าเก็บ (เครื่องหมายดอกจัน (*) 
หมายถึง ฟิลด์ที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

3.1. ป้อนแหล่งที่มาของซากสัตว์ที่จะน าเข้าเก็บ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่
แสดง กรณตี้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหตุ(ถ้ามี) 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

3.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลแหลง่ที่มาของซากสัตว์ที่จะน าเข้าเกบ็ 

 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบค าขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ คลิก Tab ชนิดซากสัตว์ 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอชนิดซากสัตว ์

2. จากหน้าจอชนิดซากสตัว์ คลิกปุม่  เพื่อเพ่ิมข้อมูลชนิดซากสัตว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดซากสัตว ์

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลชนิดซากสัตว์ (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ฟิลดท์ี่
จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้

3.1. ป้อนชนิดซากสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

3.2. ป้อนจ านวนไม่เกิน 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

3.4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลชนิดซากสัตว ์

 

ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์ 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบค าขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ คลิก Tab ห้องเก็บซากสัตว์ 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอห้องเก็บซากสัตว ์

2. จากหน้าจอห้องเก็บซากสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลห้องเก็บซากสตัว์ โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลห้องเก็บซากสัตว ์
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3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์ (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ฟิลด์ที่
จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี ้
3.1. ป้อนห้องเก็บซากสัตว์ , ขนาด(ตารางเมตร) 

3.2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

3.3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลห้องเก็บซากสัตว ์

 

ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว์ 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบค าขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ คลิก Tab อุปกรณท์ี่มีภายใน

ที่พักซากสัตว ์โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจออุปกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสตัว์ 

2. จากหน้าจออุปกรณ์ที่มีภายในท่ีพักซากสัตว์ คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลอุปกรณ์ทีม่ีภายในท่ีพักซาก
สัตว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ทีม่ีภายในทีพ่ักซากสัตว ์

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

3.1. ป้อนอุปกรณ์ที่มีภายในท่ีพักซากสตัว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหตุ(ถ้ามี) 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
 

  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ทีม่ีภายในที่พักซากสัตว ์  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 
1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบค าขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ คลิก Tab มาตรการในการ

ควบคุมป้องกัน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอมาตรการในการควบคุมป้องกัน 

2. จากหน้าจอมาตรการในการควบคมุป้องกัน คลิกปุ่ม  เพื่อเพ่ิมข้อมูลมาตรการในการควบคมุ
ป้องกัน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 

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

3.1. ป้อนมาตรการในการควบคมุป้องกัน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหตุ(ถ้ามี) 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดแบบค าขอรับการตรวจรับรองท่ีพักซากสัตว์ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดแบบฟอร์มขอรับการตรวจรับรองสถานกันกันสัตว์ สามารถท าการแก้ไข
ข้อมูลหลักทีต่้องการ เช่น วัตถุประสงค์ , ประเภทการบริโภค , ลักษณะของที่พักซากสัตว ์, ช่ือท่ีพักซากสัตว์ , 
ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี , หมู่ , ตรอก , ซอย , ถนน , รหัสไปรษณีย์ , โทรศพัท์ , โทรสาร , พื้นที่ท่ีพักซากสัตว์ซึ่งมีรั้ว
ล้อมรอบ จ านวนไร่ , งาน , ตารางวา เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น หลักฐานประกอบค าร้อง , หมายเหตุ(ถ้ามี)  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลแหล่งที่มาของซากสัตว์ที่จะน าเข้าเก็บ   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น แหล่งที่มาของซากสัตว์ที่จะน าเข้าเก็บ , หมายเหตุ(ถ้ามี)  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น ชนิดซากสัตว์ , จ านวนไม่เกิน  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น ห้องเก็บซากสัตว์ , ขนาด(ตารางเมตร)  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว์   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น อุปกรณ์ที่มีภายในท่ีพักซากสตัว์ , หมายเหตุ(ถ้ามี)  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน   

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแก้ไขข้อมลู 
เช่น มาตรการในการควบคุมป้องกัน , หมายเหตุ(ถ้ามี)  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
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➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ข้อมูลรายละเอียดแบบค าขอรับการตรวจรับรองท่ีพักซากสัตว์ 

1. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลแบบค าขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ (หมายเหตุ ต้องลบข้อมลูหลักฐาน
ประกอบค าร้อง , แหล่งที่มาของซากสัตว์ที่จะน าเข้าเก็บ , ชนิดซากสัตว์ , ห้องเก็บซากสตัว์ , อุปกรณท์ี่มี
ภายในที่พักซากสัตว์ , มาตรการในการควบคุมป้องกัน ก่อน) โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบ
ข้อมูลดังรูป 

 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง   

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 

ข้อมูลแหล่งที่มาของซากสัตว์ที่จะน าเข้าเก็บ   

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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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์   

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 
 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์   

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 
 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)  
 

 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว์   

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)  
 

 

ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน   

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 
 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

➢ การพิมพ์รายงาน 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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➢ 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) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

สอบถามและปรับปรุงสถานะใบค าขออนุญาต       (Emm21q060) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อสอบถามและปรับปรุงสถานะแบบค าขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ ที่ผู้ประกอบการไดย้ื่นค าขอผ่าน

ระบบ  โดยแสดงข้อมลูทั้งหมดเกีย่วกับการยื่นแบบค าขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ ที่ยังไม่ไดอ้นุมัติส่งเรื่องไปยัง
ปศุสัตว์จังหวัด/ด่าน 

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

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

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
− ต้องมีข้อมูลการยื่นค าขอ ต.ร.ซ.1 จากผู้ประกอบการ

− เจ้าหน้าท่ีกองสารวตัรและกักกัน จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

− มีข้อมูลแบบค าขอรับการตรวจรบัรองที่พักซากสัตว์ ที่ผู้ประกอบการยื่นเรื่อง โดยแสดงข้อมูลทั้งหมด

เกี่ยวกับการยื่นแบบค าขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ ที่ยังไมไ่ด้อนุมัตสิ่งเรื่องไปยังปศุสตัว์จังหวัด/

ด่าน

หน้าจอเริ่มต้นค้นหาข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งวิธกีาร
ท างานของแต่ละส่วนมดีังนี ้
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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 มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

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 ิ

2.2. ป้อนวันท่ีปรับปรุงสถานะ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
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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 

1.2. ป้อนวันท่ีช าระเงิน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 
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3. คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช าระ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 

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

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

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) 
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2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 

 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

 

➢ การอนุมัติค าขอ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน คลิกปุม่  เมื่อต้องการอนุมัติใบค าขอ 
(กรณีที่ต้องจ่ายค่าใบค าขอ ผู้ประกอบการต้องด าเนินการจ่ายคา่ใบค าขอก่อน ถึงจะอนุมัติค าขอได้ โดยการ
กรอกข้อมูลรายละเอียดของการช าระเงิน ที่ได้กล่าวข้างต้น) โดยใช้โปรแกรม Emm21i050 : บันทึกผลการ
ตรวจรับรองจัดตั้งสถานกักกันสัตว์  

 

➢ การพิมพใ์บค าขอ  

1. หน้าจอแสดงผลการบันทึกรายละเอียดส่วนของการช าระเงิน คลิกปุม่  เพื่อพิมพ์แบบค าขอรับ
การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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➢ 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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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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คู่มือการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ เล่มที่ 1 (User Manual) 

บันทกึผลตรวจสอบรับรองจัดต้ังสถานที่พักซากสัตว์เอกชน(ต.ร.2)       (Emm21i070) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อบันทึกผลสรุปคะแนนตรวจรับรองที่พักซากสัตว์  โดยเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์จังหวัด/ด่าน จะต้องกรอกคะแนน

ของเกณฑ์พิจารณา และสรุปผลการตรวจรับรองว่าผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายรุับรอง 1 ปี หรอื หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์
การตรวจรับรอง พร้อมท้ังส่งข้อมลูส าหรับที่พักซากสตัว์ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง 1 ปีให้กับทางกองสารวัตรและ
กักกัน  

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก อนุญาตจดัตั้งสถาน

กักกันสัตว์ ที่พักซากสัตว์ เอกชน >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกผลตรวจสอบรับรองจัดตั้งสถานท่ีพักซากสัตว์เอกชน
(ต.ร.2) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่าน จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

- มีข้อมูลแบบค าขอรับการตรวจรบัรองที่พักซากสัตว์  โดยจะแสดงข้อมูลเฉพาะหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ

เท่านั้น

หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าสู่หน้าจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหา  เพื่อให้ผู้ใช้ท าการเพิ่มหรือค้นหาข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีการท างานของแต่ละส่วนมีดังนี ้
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วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

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

1.1. ป้อนวันท่ีสรุปผลการตรวจรับรอง ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 
1.2. ป้อนเลขท่ีใบค าขอ ต.ร.1 , ช่ือสถานท่ีกักกันสัตว ์

1.3. ป้อนวัตถุประสงค์การขอ , ผู้ขออนุญาต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 
กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

หลังจากท่ีผู้ใช้ท าการค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท าการเลือกว่าตอ้งการจะเพิ่ม หรือ แก้ไข ซึ่งข้ันตอนการ
ท างานแต่ละส่วนมีดังน้ี  

➢ การเพ่ิมข้อมูล  หน้าจอจะแบ่งหน้าจอข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าท่ี และ 

รายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. จากหน้าจอแสดงผลข้อมลู คลิกปุม่    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรปู 
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หน้าจอเพิ่มข้อมูล 

  

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

2.1. ป้อนเลขท่ีใบค าขอ ต.ร.ซ.1 หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขท่ี
ระบุ ให้คลิกปุม่  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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− ระบบแสดงรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ เช่น ผู้ขออนุญาต , ท่ีอยูผู่้ขออนุญาต , 
ประเภทการรับรอง , เลขท่ี , วัตถปุระสงค์ , ประเภทการบรโิภค , ลกัษณะของที่พักซากสัตว์ , 
ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี , หมู่ , ตรอก , ซอย , ถนน , ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด , รหัสไปรษณยี์ , โทรศัพท์ 
, โทรสาร , พ้ืนท่ีพักซากสัตว์ ซึ่งมรีั้วล้อมรอบ จ านวน(ไร่ งาน ตารางวา) , บุคลากรผู้ควบคมุการ
ปฏิบัติงาน จากผลการค้นหาข้อมลู เลขท่ีใบค าขอ ต.ร.1 โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือ
เพิ่มเตมิรายละเอียดข้อมลูได ้

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป (หมายเหตุ หลังจากคลิก 

 ปุ่มบันทึก จะปรากฏปุ่ม  , ,  , ,  

  ,   และแสดง “เลขที่ใบค าขอ ต.ร.ซ.1” ให้อัตโนมัติ ) 
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หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดค าขอจากผู้ประกอบการ 
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รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ท่ีตรวจรับรอง 

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

 

1.1. ป้อนวันท่ีตรวจรับรอง หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทนิ 
1.2. ป้อนประธานกรรมการ ช่ือผูล้งนาม, ต าแหน่งผูล้งนาม, กรรมการ ช่ือผู้ลงนาม, ต าแหน่งผู้ลงนาม, 

กรรมการและเลขานุการ ช่ือผู้ลงนาม, ต าแหน่งผูล้งนาม 
 

ข้อมูลเกณฑ์ทีพิ่จราณา 

2. คลิก Tab เกณฑ์ทีพ่ิจราณา โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

2.1. ป้อนคะแนนท่ีได้ , หมายเหต ุ
2.2. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลคะแนนรวม , สรุปผลการตรวจรับรอง โดยอัตโนมัต ิ
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3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูล 
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5. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานท่ีพักซากสัตว์ ที่ผ่านการรบัค าขอ เพื่อมา
บันทึกผลสรุปคะแนนตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ รายการใหม่ 

 

ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีตรวจรับรอง คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง 

2. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ดังนี้  

2.1. ป้อนหลักฐานประกอบค าร้อง หรอื คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

2.2. ป้อนหมายเหต ุ

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
 

ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้าเก็บ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีตรวจรับรอง คลิก Tab   

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลแหลง่ที่มาของสัตว์ทีจ่ะน าเข้าเกบ็ 

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ดังนี้  

3.1. ป้อนแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเขา้เก็บ หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง 
กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหต ุ

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีตรวจรับรอง คลิก Tab   โปรแกรมจะ
แสดงหน้าจอดังรปู 
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2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลชนิดซากสัตว ์

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ดังนี้  

3.1. ป้อนชนิดซากสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณตี้องการยกเลิก
เงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุม่  

3.2. ป้อนไม่เกิน 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
 

ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีตรวจรับรอง คลิก Tab   โปรแกรมจะ
แสดงหน้าจอดังรปู 
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2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลห้องเก็บซากสัตว ์

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ดังนี้  
3.1. ป้อนห้องเก็บที่พักซากสัตว์ , ขนาด(ตารางเมตร) 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
 

ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว ์

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีตรวจรับรอง คลิก Tab   

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ทีม่ีภายในทีพ่ักซากสัตว ์

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจัน หมายถึง ฟิลด์ทีจ่ าเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  

3.1. ป้อนอุปกรณ์ที่มีภายในท่ีพักซากสตัว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหต ุ

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอยีดส่วนของเจ้าหน้าท่ีตรวจรับรอง คลิก Tab   

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ เล่มที่ 1 (User Manual)   
 

 

 
 

2. คลิกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 

3. ท าการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ ดังนี้  

3.1. ป้อนมาตรการในการควบคมุป้องกัน หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

3.2. ป้อนหมายเหต ุ

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
  คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 
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➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ท่ีตรวจรับรอง 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล สามารถท าการแก้ไขข้อมลูหลักที่ต้องการ เช่น ประธานกรรมการ ช่ือผูล้งนาม, 
ต าแหน่งผู้ลงนาม, กรรมการ ช่ือผูล้งนาม, ต าแหน่งผู้ลงนาม, กรรมการและเลขานุการ ช่ือผู้ลงนาม, ต าแหน่งผู้
ลงนาม เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความบันทึก 

ข้อมูลเกณฑ์ทีพิ่จราณา 
1. สามารถท าการแก้ไขข้อมลูหลักทีต่้องการ เช่น คะแนนท่ีได้ , หมายเหตุ เป็นต้น 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น หมายเหตุ  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้าเก็บ 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น หมายเหตุ  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น ปริมาณเข้ากักไดสู้งสุด(ตัว) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์ 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น ปริมาณเข้ากักไดสู้งสุด(ตัว) 
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2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว์ 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น หมายเหตุ  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 

1. คลิกปุ่ม  บรรทัดหลังรายการที่ต้องการแก้ไข สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เช่น หมายเหตุ  

2. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “แก้ไขข้อมูลส าเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความการแก้ไขข้อมูล 
 

➢ การลบข้อมลู  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง 

1. คลิกท่ีช่องว่าง   เพื่อแสดงสัญลักษณ์   หน้าข้อมูลที่ต้องการลบ จากตารางผลการค้นหา (สามารถเลอืก
ได้หลายรายการ) 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลที่เลือกบนหัวตาราง โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมลู
ดังรูป 

 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมลู โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 
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คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความลบข้อมูล 

ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้าเก็บ  มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง” 
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
ข้อมูลชนิดซากสัตว์  มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมลูหลักฐานประกอบค าร้อง” ตามที่ได้กลา่วไว้
ข้างต้น 
ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์  มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง” ตามทีไ่ด้กล่าวไว้
ข้างต้น 
ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว์  มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง” 
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน  มีขั้นตอนการลบข้อมลูเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบค าร้อง” 
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

 

➢ การแจ้งเร่ืองผลการตรวจร้บรอง มีรายละเอียดดังนี้ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม  เพื่อแจ้งเรื่องผลการตรวจร้บรอง โปรแกรมจะ
แสดงกล่องข้อความดังรปู 

 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ  
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➢ การพิมพ์รายงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. จากหน้าจอบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม  เพื่อแบบสรุปคะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 
โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 
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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  

➢ การออกจากโปรแกรม 

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

 
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual) 

บันทึกหนังสือรับรองท่ีพักซากสัตว์(ต.ร.4)       (Emm21i080) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้ส ำหรับออกหนังสือรับรองที่พักซำกสัตว์ (ต.ร.ซ.4)   โดยข้อมูลที่น ำมำออกหนังสือรับรองได้จะต้อง มี

สรุปผลกำรตรวจรับรองว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจรับรอง มีอำยรุับรอง 1 ปี ท่ีทำงปศุสัตว์จังหวัด/ด่ำนส่งข้อมูลมำให้เท่ำนั้น 

การใช้โปรแกรม    
ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์และซำกสัตว์ผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก อนุญำตจดัตั้งสถำน

กักกันสัตว์ ที่พักซำกสัตว์ เอกชน >> คลิก บันทึก >> คลิก บันทึกหนังสือรับรองที่พักซำกสตัว์(ต.ร.4) โปรแกรมจะแสดง
หน้ำจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
- เจ้ำหน้ำท่ีกองสำรวตัรและกักกัน จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งำนในระบบ

- มีข้อมูลแบบค ำขอรับกำรตรวจรบัรองที่พักซำกสัตว์ ท่ีผ่ำนกำรตรวจรับรองที่พักซำกสัตว์ จำกเจ้ำหน้ำที่

กรมปศุสตัว์จังหวัด/ด่ำน แตย่ังไมไ่ด้ออกหนังสือรับรองจัดตั้งที่พักซำกสัตว์

หน้าจอเริ่มต้น 

เมื่อผู้ใช้คลิกเข้ำสู่หน้ำจอแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอค้นหำ  เพื่อให้ผู้ใช้ท ำกำรบันทึกหรือค้นหำข้อมูลได้ ซึ่ง
วิธีกำรท ำงำนของแต่ละส่วนมีดังนี ้
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เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

➢ การค้นหาข้อมูล 

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

1.1. ป้อนหน่วยงำนท่ีบันทึกผลกำรตรวจรับรอง หรือ คลิกปุม่  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง 
กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

1.2. ป้อนวันท่ีออกหนังสือรับรอง ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จำกตำรำงปฏิทิน 
1.3. ป้อนเลขท่ีหนังสือรับรอง (ต.ร.4) , ช่ือสถำนท่ีพักซำกสัตว ์

1.4. ป้อนวัตถุประสงค์กำรขอ , ผู้ขออนุญำต หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจำก List รำยกำรที่แสดง 
กรณีต้องกำรยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกเงื่อนไขที่ระบ ุ

2. คลิกปุ่ม  เพื่อท ำกำรค้นหำข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป  

 
หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

 

หลังจำกท่ีผู้ใช้ท ำกำรค้นหำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงท ำกำรเลือกว่ำตอ้งกำรจบันทึก ซึ่งข้ันตอนกำรท ำงำนแต่ละ
ส่วนมีดังน้ี  
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การบันทึกหนังสือรับรองท่ีพักซากสัตว์(ต.ร.4) 

1. จำกหน้ำจอแสดงผลข้อมลู คลิกรำยกำรแบบค ำขอรับกำรตรวจรับรองที่พักซำกสัตว์ ท่ีผ่ำนกำรตรวจรับรองที ่
พักซำกสัตว์ ท่ีต้องกำรออกหนังสอืรับรองที่พักซำกสัตว์ (ต.ร.ซ.4) โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
 

 
หน้าจอหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์(ต.ร.4) 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกหนังสือรับรอง 

1. จำกหน้ำจอหนังสือรับรองที่พักซำกสัตว์(ต.ร.4) ท ำกำรป้อนรำยละเอียดต่ำง ๆ (เครื่องหมำยดอกจันสแีดง (*) 
หมำยถึง ฟิลด์ที่จ ำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  

 

1.1. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลสถำนะใบอนุญำตจำก List รำยกำรที่แสดง 

1.2. ป้อนวันท่ีออกหนังสือรับรอง ตั้งแต่ , ถึงวันท่ี หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกวันท่ีจำกตำรำงปฏิทิน 

1.3. ป้อนช่ือผู้ลงนำม , ต ำแหน่งผูล้งนำม 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกข้อมูล  

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกรำยละเอียดสว่นของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ที่ออกใบอนุญำต โปรแกรมจะแสดงกล่อง
ข้อควำมดังรูป 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

157



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มแบบค ำขอรับกำรตรวจรับรองที่พักซำกสตัว์ ที่ผ่ำนกำรตรวจรับรอง เพื่อมำ
ออกหนังสือรับรองที่พักซำกสัตว์ รำยกำรใหม ่
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ข้อมูลเกณฑ์ที่พิจารณา   
1. คลิก Tab เกณฑ์ที่พิจำรณำ โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะน าเข้าเก็บ 

1. จำกหน้ำจอหนังสือรับรองที่พักซำกสัตว์(ต.ร.4) คลิก Tab   โปรแกรมจะแสดง
หน้ำจอดังรูป 

 
 

ข้อมูลชนิดซากสัตว์ 

1. จำกหน้ำจอหนังสือรับรองที่พักซำกสัตว์(ต.ร.4) คลิก Tab   โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์ 

1. จำกหน้ำจอหนังสือรับรองที่พักซำกสัตว์(ต.ร.4) คลิก Tab   โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
 

ข้อมูลอปุกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว์ 

1. จำกหน้ำจอหนังสือรับรองที่พักซำกสัตว์(ต.ร.4) คลิก Tab   โปรแกรมจะแสดง
หน้ำจอดังรูป 

 
 

ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน 

1. จำกหน้ำจอหนังสือรับรองที่พักซำกสัตว์(ต.ร.4)  คลิก Tab   โปรแกรมจะแสดง
หน้ำจอดังรูป 
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การแก้ไขข้อมลู  มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกหนังสือรับรอง 

1. จำกหน้ำจอบันทึกข้อมูล สำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมลูหลักที่ต้องกำร เช่น สถำนะใบอนุญำต , ช่ือผูล้งนำม , 
ต ำแหน่งผู้ลงนำม เป็นต้น 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำม “แก้ไขข้อมูลส ำเร็จ” 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำมบันทึก 
 

➢ การพิมพ์รายงาน 

1. จำกหน้ำจอบันทึกข้อมูล เมื่อต้องกำรพิมพห์นังสือรับรองที่พักซำกสตัว์ (ต.ร.ซ.4)  คลิกปุ่ม  
เพื่อพิมพ์หนังสือรับรองสถำนกักกนัสัตว์ โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

 
 

2. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกกำรบันทึกข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อควำม ระบบแสดง “หนังสือรบัรองที่พักซำกสัตว์ รำยกำรนี้ห้ำมแก้ไข” ให้
อัตโนมัต ิ
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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

➢ การแนบเอกสาร 

1. จำกหน้ำจอบันทึกข้อมูลรำยละเอยีดส่วนของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจรับรอง 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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คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

 
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 ให้คลิกท่ีช่องว่ำง  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) 

พิมพ์รายงานสรุปการออกหนังสอืรับรอง ต.ร.ซ. 4     (Emm21r060) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อพิมพ์รายงานสรุปการออกหนงัสือรับรอง ต.ร.ซ. 4 ที่ทางกรมปศุสัตว์ออกให้กับทางผู้ประกอบการ 

การใช้โปรแกรม    
ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์และซากสัตว์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) >> คลิก การอนุญาตจัดตั้ง

สถานกักกันสัตว์ ท่ีพักซากสัตว์ เอกชน >> คลิก รายงาน >> คลิก พิมพ์รายงานสรุปการออกหนังสือรับรอง ต.ร.ซ. 4 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด 
− เจ้าหน้าท่ีกองสารวตัรและกักกัน จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ ถงึจะสามารถพิมพ์รายงานได้

− ต้องมีข้อมูลแบบค าขอรบัการตรวจรับรองสถานท่ีพักซากสัตว์ ท่ีออกหนังสือรับรองเรยีบร้อยแล้ว

หน้าจอเริ่มต้นพิมพ์รายงาน 

วิธีการใช้งานโปรแกรม

➢ การพิมพ์รายงาน

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

1.1. ป้อนวันท่ีออกใบอนุญาต ตั้งแต่ , ถึง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากตารางปฏิทิน 

1.2. ป้อนหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรอง หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมลูจาก List รายการที่แสดง กรณี
ต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิกปุ่ม 

165



  
   
                                        ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 

เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล (NSW) 
 

  
คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ (User Manual)   
 

 

1.3. คลิก  เพื่อเลือกผู้อนมุัตสิถานกักเก็บซากสัตว์ กองสารวัตรและกักกนั หรือ จังหวัด 

− กรณีเลือกจังหวัด ให้ป้อนจังหวัด หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการ
ยกเลิกเงื่อนไขทีร่ะบุ ให้คลิกปุม่  

1.4. ป้อนซากสัตว์ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง กรณีต้องการยกเลิกเงื่อนไขที่ระบุ ให้คลิก
ปุ่ม  

1.5. คลิก  เพื่อเลือกประเภทสถานกักเก็บซากสัตว ์ดังนี ้
− เพื่อการบริโภคภายหลังการน าเข้าในราชอาณาจักร 
− เพื่อการน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
− ส่งออก 
− น าเข้าเขตปลอดโรคระบาด 

1.6. คลิก  เพื่อเลือกสถานะใบอนุญาต ปกติ , ยกเลิก หรือ ส่งออก 

1.7. 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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                                        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  

175


	ปก
	สารบัญ_24-1_Update สถานที่กัก
	การอนุญาตจัดตั้งสถานกักกันสัตว์ ที่พักซากสัตว์ เอกชน
	1. กระบวนการทำงาน
	การขออนุญาตจัดตั้งสถานกักกันสัตว์ ที่พักซากสัตว์ แบ่งออกเป็น

	2. การใช้งานโปรแกรม
	การใช้งานทั่วไปของระบบ
	การเข้าสู่ระบบข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
	ข้อมูลผู้ใช้งาน
	การเปลี่ยนรหัสผ่าน
	การออกจากระบบ
	การแจ้งเตือนต่างๆ
	อธิบายการทำงานโดยทั่วไปของระบบ
	 การใช้งานปุ่มในระบบ ดังนี้
	 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอโปรแกรม
	 การใช้งานปุ่มในโปรแกรม ดังนี้
	 ประเภทของโปรแกรมในระบบงาน

	การใช้งานของโปรแกรมในระบบงาน
	 โปรแกรมโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้
	1. การเพิ่มข้อมูล
	2. การค้นหาข้อมูล
	3. การแก้ไขข้อมูล
	4. การลบข้อมูล
	5. การพิมพ์รายงาน

	 การใช้งานของปุ่มในโปรแกรม
	1. การเรียกใช้หน้าต่างตัวช่วยค้นหาข้อมูล ด้วยปุ่ม
	2. การเรียกใช้ตัวช่วยค้นหาข้อมูล ด้วยปุ่ม
	3. การเรียกใช้หน้าต่างตัวช่วยค้นหาข้อมูล ด้วยปุ่ม
	4. การป้อนวันที่
	5. การออกจากโปรแกรม



	การอนุญาตจัดตั้งสถานกักกันสัตว์
	29_Req10i060
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด

	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การเพิ่มข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์
	ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง
	ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะนำเข้ากัก
	ข้อมูลชนิดสัตว์
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในสถานกักกัน
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน

	 การแก้ไขข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์
	ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง
	ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะนำเข้ากัก
	ข้อมูลชนิดสัตว์
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในสถานกักกัน
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน

	 การลบข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์
	ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง
	ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะนำเข้ากัก
	ข้อมูลชนิดสัตว์
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในสถานกักกัน
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน

	 การพิมพ์รายงาน
	 การแนบเอกสาร
	 การออกจากโปรแกรม


	30_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


	31_Emm21i050
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การค้นหาข้อมูล
	 การเพิ่มข้อมูล  หน้าจอจะแบ่งหน้าจอข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ และ รายละเอียดคำขอจากผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดคำขอจากผู้ประกอบการ
	ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับรอง
	ข้อมูลเกณฑ์พื้นฐาน
	ข้อมูลเกณฑ์ที่พิจราณา
	ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง
	ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะนำเข้ากัก
	ข้อมูลชนิดสัตว์
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในสถานกักกัน
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน

	 การแก้ไขข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับรอง
	ข้อมูลเกณฑ์พื้นฐาน
	ข้อมูลเกณฑ์ที่พิจราณา
	ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง
	ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะนำเข้ากัก
	ข้อมูลชนิดสัตว์
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในสถานกักกัน
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน

	 การลบข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง
	ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะนำเข้ากัก  มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
	ข้อมูลชนิดสัตว์  มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในสถานกักกัน  มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน  มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

	 การแจ้งเรื่องผลการตรวจรับรอง มีรายละเอียดดังนี้
	 การพิมพ์รายงาน มีรายละเอียดดังนี้
	 การแนบเอกสาร
	 การออกจากโปรแกรม


	32_Emm21i060
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การค้นหาข้อมูล
	 การบันทึกออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ (ต.ร.4)
	ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต
	ข้อมูลเกณฑ์พื้นฐาน
	ข้อมูลเกณฑ์ที่พิจราณา
	ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะนำเข้ากัก
	ข้อมูลชนิดสัตว์
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในสถานกักกัน
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน

	 การแก้ไขข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาต

	 การพิมพ์รายงาน
	 การแนบเอกสาร
	 การออกจากโปรแกรม


	33_Emm21r070
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การพิมพ์รายงาน
	 การออกจากโปรแกรม



	การอนุญาตจัดตั้งที่พักซากสัตว์
	34_Req10i070
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การเพิ่มข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดแบบคำขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์
	ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง
	ข้อมูลแหล่งที่มาของซากสัตว์ที่จะนำเข้าเก็บ
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์
	ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว์
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน

	 การแก้ไขข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดแบบคำขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์
	ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง
	ข้อมูลแหล่งที่มาของซากสัตว์ที่จะนำเข้าเก็บ
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์
	ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว์
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน

	 การลบข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดแบบคำขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์
	ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง
	ข้อมูลแหล่งที่มาของซากสัตว์ที่จะนำเข้าเก็บ
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์
	ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว์
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน

	 การพิมพ์รายงาน
	 การแนบเอกสาร
	 การออกจากโปรแกรม


	35_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


	36_Emm21i070
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การค้นหาข้อมูล
	 การเพิ่มข้อมูล  หน้าจอจะแบ่งหน้าจอข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ และ รายละเอียดคำขอจากผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับรอง
	ข้อมูลเกณฑ์ที่พิจราณา
	ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง
	ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะนำเข้าเก็บ
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์
	ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว์
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน

	 การแก้ไขข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	รายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับรอง
	ข้อมูลเกณฑ์ที่พิจราณา
	ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง
	ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะนำเข้าเก็บ
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์
	ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว์
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน

	 การลบข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง
	ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะนำเข้าเก็บ  มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์  มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
	ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์  มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว์  มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน  มีขั้นตอนการลบข้อมูลเหมือนกับ “ข้อมูลหลักฐานประกอบคำร้อง” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

	 การแจ้งเรื่องผลการตรวจร้บรอง มีรายละเอียดดังนี้
	 การพิมพ์รายงาน  มีรายละเอียดดังนี้
	 การแนบเอกสาร
	 การออกจากโปรแกรม


	37_Emm21i080
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การค้นหาข้อมูล
	 การบันทึกหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์(ต.ร.4)
	ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกหนังสือรับรอง
	ข้อมูลเกณฑ์ที่พิจารณา
	ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะนำเข้าเก็บ
	ข้อมูลชนิดซากสัตว์
	ข้อมูลห้องเก็บซากสัตว์
	ข้อมูลอุปกรณ์ที่มีภายในที่พักซากสัตว์
	ข้อมูลมาตรการในการควบคุมป้องกัน

	 การแก้ไขข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลรายละเอียดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกหนังสือรับรอง

	 การพิมพ์รายงาน
	 การแนบเอกสาร
	 การออกจากโปรแกรม


	38_Emm21r060
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การพิมพ์รายงาน
	 การออกจากโปรแกรม



	อื่นๆ
	39_Req10q010
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การค้นหา
	กรณี ที่ระบุเป็นผู้ประกอบการทั่วไป
	กรณี ที่ระบุเป็นผู้ประกอบการ epp โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป
	การพิมพ์รายงาน

	 การออกจากโปรแกรม


	40_Req10q020
	วัตถุประสงค์
	การใช้โปรแกรม
	เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
	วิธีการใช้งานโปรแกรม
	 การค้นหา
	 ปรับปรุงข้อมูล
	 ปรับปรุงแก้ไขใบคำขอและส่งใบคำขอ(ฉบับแก้ไข)
	 การออกจากโปรแกรม








