
e-Movement 
ระบบเคล่ือนย้ายสตัวแ์ละซากสตัว ์ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์





เจ้าหน้าท่ี
https://newemove.dld.go.th/req https://newemove.dld.go.th/emm

ผู้ประกอบการ

การเขา้ใชง้านระบบ e-Movement



หนา้จอเจา้หนา้ที่

หนา้จอผูป้ระกอบการ



✓ การเคลื่อนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวภ์ายในราชอาณาจกัร

✓ การอนุญาตน าสตัว ์ซากสตัว ์เขา้ ผ่าน ออกนอกราชอาณาจกัร

✓ การอนุญาตใหท้  าการคา้ ขาย ซากสตัว ์น ้าเช้ือ เอ็มบรโิอ

✓ การอนุญาตจดัตั้งสถานกกักนัสตัว ์ท่ีพกัซากสตัวเ์อกชน

✓ Health Certificate หนงัสือรบัรองสุขภาพสตัวแ์ละสุขภาพศาสตรซ์ากสตัว์

✓ บนัทึกตรวจผ่านดา่น

✓ ระบบการสัง่ซ้ือและจ  าหน่ายเครือ่งหมายประจ  าตวัสตัว์

✓ การประกาศเขตโรคระบาด

Newemove
โปรแกรมท่ีใหบ้ริการ

• ผูป้ระกอบการตอ้งช าระเงินค่าใบค าขอ

เจา้หนา้ที่ถึงจะอนุมตัอิอกใบอนุญาตเคลื่อนยา้ยได้





e-Movement 
ระบบเคล่ือนย้ายสตัวแ์ละซากสตัว ์ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร



https://newemove.dld.go.th/req
การลงทะเบียนผู้ประกอบการ

บุคคลธรรมดา : 
Username เลขบัตรประจ าตัวประชาชน
Password Dld12122562
หากไม่พบให้ท าการลงทะเบียนใหม่ !!

ส าหรับนิติบุคคล
บุคคลชาวต่างชาติ

ต้องลงทะเบียนใหม่ !!









เงื่อนไขการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร
พ้ืนท่ีตน้ทาง พ้ืนท่ีปลายทาง ใบอนุญาตเคลื่อนยา้ย

ปกติ

(พท.ที่ไม่มีการประกาศเขตใดๆ)

ปกติ ร.4

สะอาด ร.5

สกปรก ร.3

สะอาด 

(เขตควบคมุโรคระบาด, 

เขตปลอดโรคระบาด, เขตกนัชน)

ปกติ ร.4

สะอาด ร.5

สกปรก ร.3

สกปรก 

(เขตโรคระบาด, 

เขตโรคระบาดชัว่คราว, 

เขตเฝ้าระวงัโรคระบาด)

ปกติ ร.3

สะอาด ร.5

สกปรก ร.3



กดพิมพ์

ใบอนุญาต 

ร. 4 ได้ 

กดพิมพ์

ใบอนุญาต 

ร. 3 ได้ 

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ต้นทาง

https://newemove.dld.go.th/req https://newemove.dld.go.th/emm

ขั้นตอนการขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.3 ร.4)

เพ่ิมเส้นทาง >> ชื่อผู้อนุมัติ >> 

จ านวนตรวจปล่อย >>ด่านฯที่ผ่าน >>

บันทึก >> อนุญาต

เจ้าหน้าที่ปลายทาง

https://newemove.dld.go.th/emm

- เขตเฝ้าระวังโรคระบาด

- เขตโรคระบาด

- เขตโรคระบาดชั่วคราว

ค้นหา >> เพิ่มข้อมูล >> 

แจ้งช าระเงิน >> ช าระเงินแล้ว >> 

บันทึก >> อนุมัติใบค าขอ

ได้รับแจ้งเตือน 

ขออนุมัติเข้าพื้นที่แล้ว

ให้เข้าโปรแกรม Emm11i030 

เพ่ืออนุมัติการเข้าพื้นที่

รับเรื่องผ่านระบบ 

ปรับปรุงสถานะใบค าขอ 

ด้วยโปรแกรม Emm11q010

ยื่นใบค าขอ ร.1/2 ผ่านระบบ 

ด้วยโปรแกรม Req10i010

- เขตเฝ้าระวังโรคระบาด

- เขตโรคระบาด

- เขตโรคระบาดชั่วคราว

เข้าพ้ืนที่ปกติ 

ไม่มีการประกาศเขตใดๆ
หนังสือขอความเห็นชอบ

เคลื่อนย้ายโค กระบือ จากสคบ.



 จังหวัดที่เกิดโรค และจังหวัดที่อยู่ในรัศมีเกิดโรค 50 กิโลเมตร >>> เข้าโรงฆ่าสัตว์ภายในจังหวัด เท่านั้น

 จังหวัดนอกพื้นที่รัศมี 50 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค >>> เข้าโรงฆ่าสัตว์ภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 

 กรณี อื่นๆ >>>> ให้ขอความเห็นชอบจาก ผอ.สคบ. ส่งทาง email : dcontrol1@dld.go.th

แนวทางการเคลื่อนย้ายโค กระบือ

Note - หลังจากฉีดวัคซีน ห้ามเคลื่อนย้าย 30 วัน
- หลังจากฉีดวัคซีน 3 สัปดาห์ ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ได้

ระยะเวลากักสัตว์ 28 วัน









ตัวอย่าง หนังสือขอความเห็นชอบเคลื่อนย้ายโคกระบือ



เมื่อเจ้าหน้าที่ต้นทางส่งข้อมูลมายังพ้ืนที่ปลายทาง ระบบจะมีการแจ้งเตือนที่กล่องข้อความ



เมื่อเจ้าหน้าที่ต้นทางส่งข้อมูลมายังพ้ืนที่ปลายทาง ระบบจะมีการแจ้งเตือนที่กล่องข้อความ

รายละเอียดข้อมูลขอเข้าพ้ืนที่ปลายทาง



เมื่อได้รับแจ้งแล้ว เจ้าหน้าท่ีปลายทาง เข้าโปรแกรม Emm11i030 



คลิกเลือกใบค าขอที่จะอนุญาต



คลิก อนุญาต และกรอกชื่อผู้อนุญาต >> บันทึก

เมื่อกดอนุญาต ระบบจะส่งข้อมูลไปยังปศุสัตว์ต้นทาง ให้สามารถออกใบอนุญาต ร. 3 ได้

สามารถกดดูรายละเอียดของใบค าขอได้



เมื่อปศุสัตว์พ้ืนที่ต้นทางเข้ามาดูสถานะใบค าขอ สังเกตว่าปลายทางอนุมัติแล้ว 

ก็สามารถออกใบอนุญาต ร. 3 ได้







ฉฮ

คู่มือการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสตัว์หรอืซากสตัว์ภายในราชอาณาจักร ส าหรับผู้ประกอบการทั่วไป

ส าหรับผู้ประกอบการ EPP

คู่มือเขา้เขตFMD ของ EPPคู่มือร.3 ร.4 ของ EPP

ส าหรับผู้ประกอบการ ไข่ออนไลน์

คู่มือร.3 ร.4 ของผปก.ธรรมดา คู่มือเขา้เขตFMD ของผปก.ธรรมดา 



การตรวจผ่านด่าน

















กรณีไม่มีการผ่านด่านก่อนหน้า สามารถบันทึกค่าปรับได้ โดยกดปุ่ม บันทึกเปรียบเทียบปรับ หรือ กด ตกลง แจ้งเตือนไม่มีการผ่านด่านก่อนหน้า





การบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ







การสัง่ซ้ือเบอรห์ู

: Login ผูป้ระกอบการ

ผูป้ระกอบการสัง่เบอรห์ูในระบบ

บริษทัรบัค าสัง่ซ้ือ

ด าเนินการผลิต

สง่มอบเบอรห์ู

บริษทัปรบัปรุงสถานะ



e-Movement Smart Kiosk
• น ารอ่ง ตดิตัง้ 10 เครือ่ง

ระบบการตรวจสอบ สตัว ์ซากสตัว ์ผ่านด่านอตัโนมตั ิ

• เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการใหบ้ริการ

• ง่ายตอ่การเขา้ถึงบริการดา้นการเคล่ือนยา้ยสตัวแ์ละซากสตัว์

• ลดระยะเวลาการตรวจสอบสตัวแ์ละซากสตัวผ์่านดา่น

• ช่องทางในการประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสาร



• กองสารวตัรและกกักนั

• ดา่นกกักนัสตัวท์่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

• ดา่นกกักนัสตัวท์่าเรือกรุงเทพ

• ดา่นกกักนัสตัวน์ครสวรรค ์(2 เครื่อง)

• ดา่นกกักนัสตัวก์  าแพงเพชร

• ดา่นกกักนัสตัวน์ครราชสีมา

• ดา่นกกักนัสตัวชุ์มพร

• ดา่นกกักนัสตัวเ์พชรบุรี

• ดา่นกกักนัสตัวป์ระจวบคีรีขนัธ์

e-Movement Smart Kiosk
ระบบการตรวจสอบ สตัว ์ซากสตัว ์ผ่านดา่นอตัโนมตั ิ

ตู้ Kiosk พบปัญหาหรือช ารุด 
โทรแจ้งสายด่วน 02-678-0987



e-Movement Smart Kiosk
ระบบการตรวจสอบ สตัว ์ซากสตัว ์ผ่านด่านอตัโนมตั ิ



สามารถพิมพอ์อกมาเป็นหลกัฐานได้



e-Move+ App



e-Move+ App



การตรวจสอบขอ้มูลใบอนุญาต โดยใช ้QR Code ผ่าน Mobile App
เมนู เจา้หนา้ที่ ผูป้ระกอบการ

ตรวจปล่อยตน้ทาง  

ตรวจผ่านดา่น  

ตอบรบัปลายทาง  

ตรวจสอบใบอนุญาต  

ข่าวประชาสมัพนัธ์  

ประกาศ/แจง้เตือน  

ข่าวจากผูด้แูลระบบ  

e-Move+ App



e-Move+ App



ฝากประชาสัมพันธ์

 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่านใดที่ยังไม่มี Username Password ส าหรับใช้งานระบบ e-Movement 
สามารถท าหนังสือแจ้งมาที่กองสารวัตรและกักกัน เพ่ือลงทะเบียนและสร้างรหัสดังกล่าวให้ค่ะ 

(จากที่ตรวจสอบในระบบ หน.ด่านฯที่ยังไม่มีรหัส : จันทบุรี พิจิตร ภูเก็ต ชุมพร)

>>> emove@dld.go.th

สงสัยเพิ่มเติม 02-501-3473 ต่อ 106 
(ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ)


