
ซกัซอ้มและช้ีแจงการใชง้านระบบ e-Movement ที่ด าเนินการพฒันาใหม่

กองสารวตัรและกกักนั



ระบบการลงทะเบยีนและตรวจสอบผูเ้ขา้ใชง้านSoftware และ Hardware ใหม่

ระบบการส ัง่ซื้อเบอรห์ู /เพิม่ประสทิธิภาพ NID การแจง้เตอืนและอนุมตัใิบอนุญาตระหวา่งเขต

Mobile application

Import permit/health cert./สนิคา้นอก พรบ. ระบบงานใบอนุญาตท ัง้หมด

ระบบงานทีม่กีารปรบัปรุงและพฒันาใหม่ในระบบ e-Movement

การตรวจใบอนุญาตผ่านด่าน โดย smart kiosk

e-Service

e-Movement

e-Signature

e-Privilege permit

e-Movement Smart Kiosk

e-Move+ App

New e-Move



ปี 2561 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

พฒันาโปรแกรมระบบ และ ทดสอบระบบ 

ฝึกอบรม

เริ่มใชง้านระบบจริง

ปี 2562

New e-Move
Timeline



 การเคลื่อนยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวภ์ายในราชอาณาจกัร

 การอนุญาตน าสตัว ์ซากสตัว ์เขา้ ผ่าน ออกราชอาณาจกัรไทย 

 การอนุญาตใหท้ าการคา้ ขาย ซากสตัว ์น ้ าเช้ือ เอม็บรโิอ

 การอนุญาตจดัตัง้สถานกกักนัสตัว ์ที่พกัซากสตัวเ์อกชน

 Health Certificate หนังสอืรบัรองสุขภาพสตัวแ์ละสุขภาพศาสตรซ์ากสตัว ์

 ระบบการส ัง่ซื้อและจ าหน่ายเครื่องหมายประจ าตวัสตัว ์

 การประกาศเขตโรคระบาด

New e-Move
โปรแกรมที่ใหบ้ริการ

• ผูป้ระกอบการตอ้งช าระเงนิค่าใบค าขอ

เจา้หนา้ที่ถงึจะอนุมตัิออกใบอนุญาตเคลื่อนยา้ยได ้



หนา้จอเขา้ใชง้านระบบส าหรบัเจา้หนา้ที่

หนา้ระบบ e-Movement เดิม หนา้ระบบ New e-Move

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



หนา้จอเจา้หนา้ที่

หนา้จอผูป้ระกอบการ



ขอ้ความเตอืน





New e-Move
ร.1 /1 : ใบค าขออนุญาตน าสตัวห์รือซากสตัว ์เขา้ ผ่าน ออก ราชอาณาจกัรไทย   

ร.6 : ใบแจง้อนุญาตน าเขา้(Notification for importation of animals and animal products)

ร.7 : ใบอนุญาตน าสตัวห์รือซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (Import permit for animals and animal products)

ร.8 : ใบอนุญาตน าสตัวห์รือซากสตัวผ่์านราชอาณาจกัร

ร.9 : ใบอนุญาตน าสตัวห์รือซากสตัวอ์อกนอกราชอาณาจกัร

ร.1 /2 : ใบค าขออนุญาตน าหรือยา้ยสตัวห์รือซากสตัวภ์ายในราชอาณาจกัร

ร.3 : ใบอนุญาตใหเ้คลื่อนยา้ยสตัวห์รือซากสตัว ์เขา้ ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชัว่คราว เขตโรคระบาดหรือ

เขตเฝ้าระวงัโรคระบาด

ร.4 : ใบอนุญาตใหน้ าสตัวห์รือซากสตัวไ์ปยงัทอ้งที่จงัหวดัอืน่

ร.5 : ใบอนุญาตใหเ้คลื่อนยา้ยเขา้เขตควบคมุโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด เขตกนัชนโรคระบาด (เขต 2, 8, 9)

ร. 2 : ใบค าขออนุญาตคา้สตัวห์รือซากสตัว ์  

ร.10 : ใบอนุญาตอนุญาตใหท้ าการคา้/ขาย สตัว ์ซากสตัว ์น ้าเช้ือ เอม็บริโอ

ใบอนุญาตที่มีการเปลี่ยนแปลง



เงือ่นไขการก าหนดประเภทใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวแ์ละซากสตัว ์

พื้นที่ตน้ทาง พื้นที่ปลายทาง ใบอนุญาตเคลื่อนยา้ย

พื้นที่ปกติ

(ไม่มีการประกาศเขตใด ๆ)

ปกติ ร.4

สะอาด ร.5

ไม่สะอาด ร.3

พื้นที่สะอาด 

(เขตควบคุมโรคระบาด, 

เขตปลอดโรคระบาด, เขตกนัชน)

ปกติ ร.4

สะอาด ร.5

ไม่สะอาด ร.3

พื้นที่ไม่สะอาด

(เขตโรคระบาด, 

เขตโรคระบาดชัว่คราว, 

เขตเฝ้าระวงัโรคระบาด)

ปกติ ร.3

สะอาด ร.5

ไม่สะอาด ร.3



การประกาศเขตโรคระบาด ผ่านระบบ e-Movement

เจา้หนา้ที่ระบเุป็นระดบัต าบลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเป็นผูก้ าหนดและประกาศผ่านระบบ e-Movement

ประกาศโรคระบาดชัว่คราว  ปศสุตัวอ์ าเภอ เป็นผูบ้นัทกึ

ประกาศโรคระบาด  ปศสุตัวจ์งัหวดั เป็นผูบ้นัทกึ

ประกาศเฝ้าระวงัโรคระบาด  ปศสุตัวจ์งัหวดั เป็นผูบ้นัทกึ

ประกาศเขตปลอดโรค ส านกัควบคมุป้องกนัและบ าบดัโรคสตัว ์เป็นผูบ้นัทกึ



กรณีการเคลื่อนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวเ์ขา้ในเขตควบคมุโรค

ระบาดชนิดปากและเทา้เป่ือยของประเทศไทย

 ตอ้งอนุมตัโิควตากอ่นถงึจะเคลื่อนยา้ยเขา้ได ้

 ใบอนุญาต ร.5

• เขต 2  >> ปศข.2

• เขต 8 และ เขต 9 >> ผอ.กสก.

ผูป้ระกอบการตอ้งไปยื่นเรื่องที่ 

ส านักงานปศสุตัวจ์งัหวดัพื้นที่ตน้ทาง เท่านั้น



e-Move+ App



e-Move+ App



e-Move+ App



การเตรยีมความพรอ้มและก าหนดการน าระบบใหม่มาใชท้ดแทนระบบเกา่

เม.ย.-ม.ิย. ฝึกอบรม ใหเ้จา้หนา้ที ่และ ผูป้ระกอบการ 14 คร ัง้ จ านวน 457 คน

กลุม่ไลน ์เจา้หนา้ที ่(500 คน) กลุม่ไลนผู์ป้ระกอบการ (195 คน)

LINE@ ขอรบัความช่วยเหลอื มปีระชาชน add แลว้ 780 ราย

ปิด ระบบงาน e-Movement เดิม ตัง้แต่วนัที ่15 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.เป็นตน้ไป ซึง่

จะส่งผลใหร้ะบบงาน e-Movement เดมิ ไม่สามารถเขา้ใชไ้ดอ้กีต่อไป

เปิด ระบบงาน e-Movement ใหม่ และจะใชง้านจรงิ ทดแทนระบบงานเดมิ ต ัง้แต่วนัที่ 18

กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.

อยู่ระหว่างด าเนินการออกประกาศซกัซอ้มใหก้บัประชาชน หนงัสอืส ัง่การหน่วยงานกรมปศสุตัว ์





ปญัหาและผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิจากการใชง้านระบบใหม่

”การปรบัเปลีย่นข ัน้ตอนการออกใบอนุญาต”

การช าระเงนิค่าค าขอกอ่นการออกใบอนุญาต

การยื่นค าขอของประชาชนตอ้งระบพุื้นที่ วนั และ เวลา ที่ชดัเจน ไม่สามารถแกไ้ขได้

การออกใบอนุญาตเขา้ เขตโรคระบาด  เขตโรคระบาดชัว่คราว เขตเฝ้าระวงัโรคระบาด ตอ้งไดร้บั

การอนุญาตจากสตัวแพทยป์ลายทางกอ่น ถงึจะส ัง่พมิพใ์บอนุญาตได้

การออกใบอนุญาตเขา้ เขตควบคุมโรคระบาด ตอ้งไดร้บัการอนุญาตจาก กสก ปศข 2 กอ่น ถงึจะ

ส ัง่พมิพใ์บอนุญาตได้

การประกาศเขตต่าง ๆ ตอ้งประกาศผ่านระบบเท่านั้น ระบบ ฯ ถงึจะท างานไดอ้ย่างสมบูรณ์



ปญัหาและผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิจากการใชง้านระบบใหม่

”มาตรา 22 พรบ. โรคระบาดสตัว ์ตอ้งไดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้พื้นทีจ่ากสตัวแพทยป์ระจ าเขต”

การออกใบอนุญาตเขา้ เขตเฝ้าระวงัโรค ไขห้วดันก

ไก่มชีวีติเขา้โรงฆ่า ลูกไก่ลงเลี้ยงใหม่ 

ซากไก่สดไปรา้นคา้ปลกี 

การออกใบอนุญาตเขา้ เขตเฝ้าระวงัโรค ASF

หมเูขา้โรงฆ่า ลูกหมลูงขนุ แม่สาวทดแทน

ซากหมไูปตลาด รา้นคา้ปลกี

การออกใบอนุญาตเขา้ เขตโรคระบาด FMD

การออกใบอนุญาตเขา้ เขตควบคุมโรคระบาด FMD 2 8 9


