
e-Movement 
ระบบเคล่ือนย้ายสตัวแ์ละซากสตัว ์ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์



ระบบการลงทะเบยีนและตรวจสอบผูเ้ขา้ใชง้านSoftware และ Hardware ใหม่

ระบบการส ัง่ซื้อเบอรหู์ /เพิม่ประสทิธิภาพ NID การแจง้เตอืนและอนุมตัใิบอนุญาตระหว่างเขต

Mobile application

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

ระบบงานที่มีการปรับปรุงและพัฒนาใหม่ในระบบ e-Movement

การตรวจใบอนุญาตผ่านด่าน โดย smart kiosk

e-Service

e-Movement

e-Signature

e-Privilege permit

e-Movement Smart Kiosk

e-Move+ App

Newemove



ปี 2561 ม.ค. – พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พฒันาโปรแกรมระบบ และ ทดสอบระบบ 

ฝึกอบรม เปิดทดลองใชง้าน

ปี 2562

Newemove
Timeline

ปี 2563

***เริม่ใหล้งทะเบียนผูใ้ชง้าน : 12 ธนัวาคม 2562  เวลา 08.00 น. 



การลงทะเบียนเขา้ใชง้านระบบส าหรบัผูป้ระกอบการ

หนา้ระบบ e-Movement เดิม หนา้ระบบ Newemove

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



การลงทะเบียนเขา้ใชง้านระบบส าหรบัเจา้หนา้ที่

หนา้ระบบ e-Movement เดิม หนา้ระบบ Newemove

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



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

บุคคลธรรมดา : 
Username เลขบัตรประจ าตัวประชาชน
Password Dld12122562
หากไม่พบให้ท าการลงทะเบียนใหม่ !!

ส าหรับนิติบุคคล
บุคคลชาวต่างชาติ

ต้องลงทะเบียนใหม่ !!









หนา้จอเจา้หนา้ที่

หนา้จอผูป้ระกอบการ



✓ การเคลื่อนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวภ์ายในราชอาณาจกัร

✓ การอนุญาตน าสตัว ์ซากสตัว ์เขา้ ผ่าน ออกราชอาณาจกัรไทย 

✓ การอนุญาตใหท้  าการคา้ ขาย ซากสตัว ์น ้าเช้ือ เอ็มบรโิอ

✓ การอนุญาตจดัตั้งสถานกกักนัสตัว ์ท่ีพกัซากสตัวเ์อกชน

✓ Health Certificate หนงัสือรบัรองสุขภาพสตัวแ์ละสุขภาพศาสตรซ์ากสตัว์

✓ ระบบการสัง่ซ้ือและจ  าหน่ายเครือ่งหมายประจ  าตวัสตัว์

✓ การประกาศเขตโรคระบาด

Newemove
โปรแกรมท่ีใหบ้ริการ

• ผูป้ระกอบการตอ้งช าระเงินค่าใบค าขอ

เจา้หนา้ที่ถึงจะอนุมตัอิอกใบอนุญาตเคลื่อนยา้ยได้



ตารางเปรียบเทียบแบบฟอร์มการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร 
และการขออนุญาตท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ 



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



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 







Newemove

ผปก. >> ยื่นแบบค าขอผ่านระบบ
เจ้าหน้าที่ >> ส่งข้อมูลผ่านระบบ



สิ่งที่ต้องท าความเข้าใจ
โควตา

โควตา EPP

EPP

โควตา
เข้าเขต 2

โควตา
เข้าเขต 8

โควตา
เข้าเขต 9

ผู้ประกอบการที่จะขอเข้าเขต 2,8,9 (เขตควบคุมโรคFMD)
ชนิดซากสัตว์ (โค,กระบือ,แพะ,แกะ,สุกร) ต้องได้รับรอง EPP ด้วย 



สิ่งที่ต้องท าความเข้าใจ
ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จังหวัด

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

ขั้นตอนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภคด้วยวิธีพิเศษ (ไข่ออนไลน์)

รับรองสิทธิ์การเคลื่อนย้ายไข่ออนไลน์

ผ่านโปรแกรม Emm11i100

ยื่นขอโควตาเคลื่อนย้าย 

โปรแกรม Req10i210

ยื่นใบค าขอ ร.1/2 ผ่านระบบ 

ด้วยโปรแกรม Req10i010

อนุมัติโควตา ด้วยโปรแกรม Emm11i110
ขอโควตา 

อนุมัติโควตาแล้ว

กดพิมพ์ใบอนุญาต ร.3 ได้ 

อนุมัติใบค าขอ




