
หลักเกณฑ์ผู้ประกอบการที่ได้รับพิจารณาเพื่อขอรับสิทธิ์ การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยวิธีพิเศษ 
ประเภท ไข่เพื่อการบริโภคจาก ฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ,ศูนย์รวบรวมไข่ ,สถานที่จ าหน่ายไข่ หรือล้ง 

ส่วนที่ ๑ คุณลักษณะเบื้องต้นของฟาร์ม 
 

๑. มีเจ้าของฟาร์มเป็น บุคคลสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
๒. ฟาร์ม หรือ เจ้าของฟาร์ม ต้องเป็น ผู้ที่ได้รับอนุญาตท าการค้าซากสัตว์ประเภทไข่เพื่อการบริโภค (ท่ัว

ราชอาณาจักร) ในปีนั้น ๆ 
๓. ฟาร์ม ต้องได้รับอนุญาตให้ จัดตั้ง หรือ ด าเนินกิจการ อย่างถูกต้องตามกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ได้รับ

อนุญาตจัดตั้งฟาร์มจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ มีทะเบียนการค้า 
และ/หรือ ทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ 

ส่วนที่ ๒ คุณลักษณะเฉพาะของฟาร์ม 
๑. เป็นฟาร์มที่ผ่านการรับรองหรือได้รับมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
- ฟาร์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ 
- ฟาร์มที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
- ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)  
- ฟาร์มที่ปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

2. เป็นฟาร์มที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยมีผลการทดสอบโรคไข้หวัดนก AI และโรคนิวคาสเซิล ND และ
ให้ผลเป็นลบไม่เกิน 6 เดือน ในวันที่ยื่นค าร้องขอรับสิทธิ์ ทั้งนี้ฟาร์มต้องมีแผนการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการต่อโรคดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาในการที่ได้รับสิทธิ์ 

3. เจ้าของฟาร์มต้องมีการควบคุมการใช้งานระบบ e-Movement ของพนักงาน ในการเข้าใช้งานระบบและมีการ
บันทึกการเข้าใช้งานระบบทุกครั้ง 

 
 
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิ์ 

1. ผู้ประกอบการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานระบบ e-Movement ได้
ทีhttps://emovereq.dld.go.th/req/login.jsp 

2. ผู้ประกอบการติดต่อส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือขอรับสิทธิ์โดยใช้ตามแบบค าร้องขอเข้าใช้ระบบ การ
เคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยวิธีพิเศษประเภท ไข่เพ่ือการบริโภคจาก ฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ไข่ 

3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมใบค าร้องส่งมายังกองสารวัตรและกักกัน ทาง e-mail:emove@dld.go.th 
4. กองสารวัตรและกักกันก าหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน 

 
ส่วนที่ 4  คู่มือและขั้นตอนการใช้งานระบบ 

1. ผู้ประกอบการทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ เป็นขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
( User / Password ) สาหรับใช้งานระบบ e-Movement ก่อนหลังจากนั้นผู้ประกอบการสามารถติดต่อ
ขอรับสิทธิ์การใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยวิธีพิเศษ ประเภท ไข่เพ่ือการบริโภค (ไข่ Online)
เพ่ิมเติมกับเจ้าหน้าที่ต่อไปในการลงทะเบียน ผู้ประกอบการจะต้อง กรอกข้อมูลส าคัญ ดังนี้ กรณีเป็นบุคล 
ต้องระบุ เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่ passport กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องระบุ เลขที่บัตรประชาชน และ 
เลขผู้ เสียภาษีของนิติบุคคล รวมถึงข้อมูลในช่องอ่ืน ๆ ที่มีดาวแดงสามารถลงทะเบียนได้ที่ URL : 
https://emovereq1.dld.go.th 
 



 
รูปที่ 1 หน้าจอ Login 

 

 
รูปที่ 2-1 หน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งานประเภทบุคคล 

 

 
รูปที่ 2-2 หน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งานประเภทนิติบุคคล 

 



 
รูปที่ 3 หน้าจอแจ้งรหัสผู้ใช้งาน 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. กดที่เมนู  (รูปที่ 1) จะเปิดหน้าจอให้กรอกรายละเอียดในการลงทะเบียน  
(รูปที่ 2-1 , รูปที่ 2-2) 

2. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ (รูปที่ 2-1 , รูปที่ 2-2) โดยเลือกประเภทบุคคลหรือนิติบุคคล 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ช่องที่มีดาวแดง หมายถึงต้องกรอกข้อมูล ถ้าไม่กรอกระบบจะไม่ยอมให้บันทึกข้อมูล 

3. กดปุ่มตกลง ระบบจะทาการตรวจสอบความถูกต้อง กรณีท่ีไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะแจ้งรหัสผู้ใช้งาน และ
รหัสผ่านที่หน้าจอ (รูปที่ 3) ผู้ประกอบการจะต้องเก็บรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้ เพื่อใช้ในครั้งต่อ ๆ ไป โดยสามารถ
เปลี่ยนรหัสผ่านได้ตามต้องการ กรณีท่ีลืมรหัสผ่าน สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ 

2. การออกใบอนุญาต ร.4 
ใบอนุญาต ร.4 เป็นใบอนุญาตนาหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ซึ่งผู้ประกอบการ

จะต้องยื่นแบบฟอร์มคาขออนุญาตนาหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร. 1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่อนุมัติ       
จึงจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่กรณีที่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิ์การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยวิธีพิเศษ ประเภท ไข่เพ่ือการ
บริโภค (ไข่ Online) ผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอ พร้อมอนุมัติ และพิมพ์ใบอนุญาตได้เอง  

 

 
รูปที่ 4 หน้าจอหลักแสดงเมนูต่าง ๆ 

 



แบบค าขออนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยวิธีพิเศษ ประเภท ไข่เพื่อการบริโภค (ไข่ Online) 
 

 

 

 
 

12.ระบุรายละเอียดปลายทาง 

 

11. ระบุรายละเอียดต้นทาง 

 

1. ระบุหน่วยงาน  
(ปศุสัตว์จังหวัดเท่าน้ัน) 

 
4. ระบุรายละเอียดประเภทสัตว์ 
เลือก (ซากสัตว์) เท่าน้ัน 
 

 
ซากสัตว์ 

 

2. ระบุวันท่ียื่น 

 

9. ระบุวันท่ีเคลื่อนย้าย 

 
10. ระบุทะเบียนรถ 

 

13.กดตกลง 

 

3. ระบุไปยังท้องท่ีต่างจังหวัด 
    (เท่าน้ัน) 

 

5. ระบุภาค     

7. ระบุประเภทรถยนต์ 

8. ระบุวัตถุประสงค์การเคลื่อนย้าย 



 

 
 

รูปที่ 5  แบบการกรอกใบอนุญาต ร.1 
 
 
ขั้นตอนการท างาน 
1. Login เข้าใช้งานเข้าระบบไข่ออนไลน์ (รูปที่ 1)  
2. เลือกแบบฟอร์มขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร (ร.1) (รูปที่ 4) 
3 กรอกรายละเอียดค าขอ (รูปที่ 5) โดยช่องที่เป็นดาวแดง จะต้องกรอกข้อมูล ถ้าไม่กรอกระบบจะไม่ยอมให้บันทึก
ข้อมูล 
4. กรอกรายละเอียดชนิดซากสัตว์ (ไข่ไก่บริโภค) ให้ครบตามหัวข้อ 1-23 (ตามรูปที่ 5) 
5. กดปุ่มอนุมัติค าขอ โปรแกรมจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดจะท าการอนุมัติใบค าขอ  
    (ตามหัวข้อ 23) 
 
 
 
 
 

14. ระบุวันออกใบอนุญาต 

 16. ระบุเส้นทาง 

 17. ระบหุน่วยรับสัตว์ปลายทาง 

 

15. ระบุวันหมดอายุ 
(ใบ ร.4 มีระยะเวลา 24 ชม.)  
หรือ 2 วัน 

 

18. ระบเุครื่องหมาย - 

 19. ระบุช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งผูม้ีสทิธ์ิอนุญาต 

 

21. ระบุชนิดซากสัตว์ 
- รหัส 101-400 (ไข่ไก่บริโภค) 
- ระบุจ านวน........  
- ระบุหน่วย (ฟอง) 

 

 

19. บันทึก 

 
22. ระบุตารางการผ่านด่าน (ถ้ามี) 

 

20. กดบันทึก 

 

23. อนุมัติค าขอ 

 



6. การตรวจสอบใบค าขอ 
เป็นหน้าจอส าหรับตรวจสอบใบค าขอ ที่ยังไม่ได้อนุมัติในระบบ โดยจะแสดงข้อมูลใบค าขอย้อนหลัง 1 เดือน ให้อัตโนมัติ 
แต่กรณีที่ต้องการค้นหาใบค าขอย้อนหลังกว่า 1 เดือน จะต้องกรอกข้อมูลช่วงวันที่ ที่ต้องการ และกดปุ่มค้นหา ระบบจะ
ค้นหาใบค าขอที่ยื่นในช่วงเวลานั้น ๆ มาแสดงที่หน้าจอ 
 

 
 

รูปที่ 6  หน้าจอตรวจสอบสถานะใบค าขอ 
 
 
ขั้นตอนการท างาน 
1. กรณีที่มีการยื่นใบค าขอ แต่ยังไม่ได้ท าการอนุมัติ สามารถเรียกข้อมูลค าขอเก่าขึ้นมา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ 
โดยเข้าที่เมนูตรวจสอบสถานะใบค าขอ จะปรากฏหน้าจอให้สอบถามใบค าขอที่ยังไม่อนุมัติ (รูปที่ 6) (แสดงใบค าขอที่ยื่น
ขอในเดือนปัจจุบัน ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลัง ให้ระบุวันที่และค้นหา) 
2. เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข โปรแกรมจะเปิดหน้าจอรายละเอียดให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
3. ระบุเงื่อนไข ช่วงวันที่ที่ยื่นใบค าขอ และกดปุ่มค้นหา ระบบจะค้นหาข้อมูลตามช่วงเวลาที่ก าหนด และแสดงผลลัพธ์ที่
หน้าจอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. รายการใบค าขอที่ผ่านการอนุมัติ (การพิมพ์ใบอนุญาต) 
เป็นหน้าจอส าหรับค้นหาข้อมูลใบค าขอที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลใบค าขอย้อนหลัง 1 เดือน ให้อัตโนมัติ 
แต่กรณีที่ต้องการค้นหาใบค าขอย้อนหลังกว่า 1 เดือน จะต้องกรอกข้อมูลช่วงวันที่ ที่ต้องการ และกดปุ่มค้นหา ระบบจะ
ค้นหาใบค าขอที่ยื่นในช่วงเวลานั้น ๆ มาแสดงที่หน้าจอ ส าหรับผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยวิธี
พิเศษ ประเภท ไข่เพ่ือการบริโภค (ไข่ Online) หน้าจอจะมีช่องให้เลือกใบอนุญาตที่ต้องการพิมพ์ สามารถเลือกได้
มากกว่า 1 ใบอนุญาต รายการไหนที่พิมพ์แล้ว จะมีรูปภาพปรากฎในช่อง ผู้ประกอบการ แต่ถ้ามีรูปภาพปรากฎใน
ช่องเจ้าหน้าที่ หมายถึง รายการนั้น เจ้าหน้าที่มีการพิมพ์ไปแล้ว 
หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน จะต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat 
 

 
 

รูปที่ 6  หน้าจอรายการใบค าร้องที่ผ่านการอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

 

แบบ e-Eggs Online  

แบบค ำขออนุญำตเข้ำใช้งำนกำรเคลื่อนย้ำยซำกสัตว์ด้วยวิธีพิเศษ ประเภท ไข่เพื่อกำรบริโภค (ไข่ Online)  

 
เขียนที่ .................................................... 
วันที่ ........................................................ 

เรื่อง    ขออนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยวิธีพิเศษ ประเภท ไข่เพ่ือการบริโภค (ไข่ Online) 
เรียน   คณะกรรมการตรวจรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยวิธีพิเศษ ประเภท   
   ไข่เพ่ือการบริโภค (ไข่ Online) 

  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยวิธีพิเศษ (ไข่ Online) เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ (หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร) 

  ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการตรวจรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยวิธี
พิเศษ (ไข่ Online) ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ เพ่ือการ
บริโภคภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (ไข่ Online) เข้าด าเนินการตรวจรับรองเพ่ือใช้ส าหรับ
การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (ไข่ Online) ของข้าพเจ้า พร้อมนี้ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่ามีคุณสมบัติ ดังนี้  
คุณลักษณะเฉพำะของฟำร์ม 

1. เจ้าของฟาร์มเป็น บุคคลสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
      (  ) หนังสือมอบอ านาจ กรณีนิติบุคคล  

2. ฟาร์ม หรือ เจ้าของฟาร์ม ต้องเป็น ผู้ที่ได้รับอนุญาตท าการค้าซากสัตว์ประเภทไข่เพ่ือการบริโภค          
(ท่ัวราชอาณาจักร) ในปีนั้น ๆ 

3. ฟาร์ม ต้องได้รับอนุญาตให้ จัดตั้ง หรือ ด าเนินกิจการ อย่างถูกต้องตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ได้รับอนุญาตจัดตั้งฟาร์มจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ มีทะเบียนการค้า และ/
หรือ ทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ 

4. เป็นฟาร์มท่ีผ่านการรับรองหรือได้รับมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
(  ) ฟาร์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ 
(  ) ฟาร์มที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
(  ) ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)  
(  ) ฟาร์มที่ปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

5. เป็นฟาร์มท่ีมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
     (  ) โดยมีผลการทดสอบโรคไข้หวัดนก AI และโรคนิวคาสเซิล ND และให้ผลเป็นลบไม่เกิน 6 เดือน     

ในวันที่ยื่นค าร้องขอรับสิทธิ์ ทั้งนี้ฟาร์มต้องมีแผนการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคดังกล่าวอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาในการที่ได้รับสิทธิ์ 
 

/6.เจ้าของฟาร์ม... 
 

 
ที่................................................... 
เลขรับที่........................................ 
วันท่ี .............................................. 
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6. เจ้าของฟาร์มต้องมีการควบคุมการใช้งานระบบ e-Movement ของพนักงาน ในการเข้าใช้งานระบบและมีการ
บันทึกการเข้าใช้งานระบบทุกครั้ง 

 
   ข้าพเจ้าขอใช้งานระบบการเคลือ่นย้ายซากสัตว์ดว้ยวิธีพิเศษ ประเภทไข่เพ่ือการบริโภค (ไข่ Online) โดยใช้
ข้อมูลการลงทะเบียน ดังนี้  
                User Name : ............................................... Password : ………………………………….…… 

และมีความประสงค์ขอเคลื่อนย้ายไข่เพ่ือการบริโภคจ านวน ....................................... ฟอง ต่อเดือน 
   ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามที่ปรากฏในเอกสารค าขอฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบค าขอ 
เป็นความจริงทุกประการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และด าเนินการตรวจรับรองฟาร์มเพ่ืออนุญาตให้เข้าใช้งานการเคลื่อนย้าย
ซากสัตว์ด้วยวิธีพิเศษ ประเภทไข่เพ่ือการบริโภค (ไข่ Online) ต่อไป 
 
 

      ลงชื่อ .......................................................... 

        ( .........................................................) 

     ผู้ขออนุญาต 
      เบอร์ติดต่อผู้ขออนุญาต................................................... ..... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
     ลงชื่อ .....................................................ผู้มีอ านาจลงนาม 

         ( .........................................................) 

 ปศุสัตว์จังหวัด........................................ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ..........................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น               ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

      ( .........................................................) 

ต าแหน่ง........................................................ 

(  )  เห็นควรอนญุาต         (  ) ไมเ่ห็นควรอนญุาต เนื่องจาก..................................................................................................... 



 


