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สรุปคาํถาม-คาํตอบ  
การใช้งานระบบการเคล่ือนย้ายสัตว์ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Movement)  

และระบบการทาํเคร่ืองหมายและขึน้ทะเบยีนสัตว์(NID) 
Q1 ต้องการใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Movement) จะเข้าระบบอย่างไร 

A1 สามารถเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Movement) และระบบการทําเคร่ืองหมายและขึน้

ทะเบียนสตัว์แห่งชาติ (NID) ได้ผ่านทาง หน้าเวบ็ไซต์กรมปศุสัตว์  และคลิกท่ีเมน ู ระบบบริการอเิลก็ทรอนิกส์   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Q2  Username และ Password  สาํหรับผู้ประกอบในการเข้าใช้งานระบบการเคล่ือนย้ายสัตว์ผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Movement)  

A2  สําหรับผู้ประกอบท่ีใช้งานระบบ e-Movement ในครัง้แรก สามารถนํา  Username และ Password ท่ีเคยใช้งานในระบบ

มาตรฐานปศสุตัว์(e-Service) มา Login เข้าใช้งาน ระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ได้ 

Q3 Username และ   Password  สาํหรับเจ้าหน้าที่ในการเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Movement) และระบบการทาํเคร่ืองหมายและขึน้ทะเบียนสัตว์(NID) 

A3  Username และ   Password  สําหรับเจ้าหน้าท่ีในการ Login เข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสตัว์ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

(e-Movement) และระบบการทําเคร่ืองหมายและขึน้ทะเบยีนสตัว์(NID) มีการกําหนดใหม่โดยกองสารวตัรและกกักนั หากไม่

สามารถเข้าใช้งานได้ให้แจ้งเพิม่ช่ือผู้ ใช้งานได้ที่ aqi1@dld.go.th 

Q4 Web Browser ที่สามารถใช้งาน ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Movement) และระบบการ

ทาํเคร่ืองหมายและขึน้ทะเบียนสัตว์(NID) 

A4  Web Browser ท่ีสามารถใช้งานได้คือ   internet Explorer version 9 ขึน้ไป ,  Mozilla Firefox , Google Chrome 

ผู้ประกอบการ สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Movement  

ได้โดยคลกิท่ีแทป็ สําหรับบคุคลทัว่ไป และคลิกท่ีไอคอน  

 

เจ้าหน้าที่ สามารถเข้าใช้งานระบบ NID   

ได้โดยคลกิท่ีแทป็ สําหรับเจ้าหน้าท่ี และคลิกท่ีไอคอน 

 

เจ้าหน้าที่ สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Movement 

 ได้โดยคลกิท่ีแทป็ สําหรับเจ้าหน้าท่ี และคลิกท่ีไอคอน 

 

เวบ็ไซต์กรมปศุสัตว์  

www.dld.go.th
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Q5 เข้าระบบ e-Movement  ด้วยโปรแกรม Windows Internet  Explorer (IE) แล้วปรากฎหน้าจอ 

 

A5 ให้คลิก “Continue to this website (not recommended).” 

Q6 เข้าระบบ e-Movement  ด้วยโปรแกรม Mozilla Firefox  แล้วปรากฎหน้าจอ 

                           

A6 ให้คลิกท่ี   “ฉันเข้าใจถงึความเส่ียง” และ กด “เพิ่มข้อยกเว้น”  และกด “ยืนยันข้อยกเว้นความปลอดภัย” 
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Q7 เข้าระบบ e-Movement  ด้วยโปรแกรม Google Chrome  แล้วปรากฎหน้าจอ 
A7 ถ้าใช้ Chrome ครัง้แรก ขึน้หน้าจอนี ้ให้กดปุ่ ม   ดาํเนินการต่อ 

                  \ 

Q8 ในกรณีที่กดค้นหาแล้วหน้าจอ Web Browser ไม่ตอบสนอง  

A8 อาจเน่ืองมาจาก ในตวัโปรแกรม Web Browser มีการบล็อคป็อบอพั ขอให้ทําการยกเลิกการบลอ็คป็อบอพัของโปรแกรม 

Web Browser ที่ใช้งาน 

Q9 การยกเลกิการบล็อคป็อบอพัของโปรแกรม  Mozilla Firefox  มีวธีิการอย่างไร 

A9 การยกเลิกการบลอ็คป็อบอพัของโปรแกรม  Mozilla Firefox  ทําได้โดยคลิกท่ีปุ่ ม ตัวเลือก  

 
 

และ คลิก ยอมแสดงหน้าต่างป๊อปอัพสาํหรับ ...  
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หรือ ตัง้คา่การยกเลิก Block Popup ใน Mozilla Firefox  ได้โดย  กดเมน ูTool  และคลิกท่ี  Option 

 
หลงัจากนัน้ ดบัเบิลคลิกท่ี  แทป็  Content   และเอาเคร่ืองหมายถกู ท่ี Block pop-up windows ออก  ดงัรูป และกดปุ่ ม OK 

 
Q10 การยกเลิกการบลอ็คป็อบอพัของโปรแกรม  Google Chrome  มีวธีิการอย่างไร 

A10 คลิกที่ รูป  ดงัรูป  และคลิก Option  อนุญาตป๊อปอั๊พจาก......................... เสมอ 

   

Q11 ต้องการแก้ไขการบันทกึข้อมูล ในการออกใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ (ต้องการปลดล็อค)  

A11 ในกรณีท่ี เกิดความผิดพลาดของการบนัทึกข้อมลู ในการออกใบอนญุาตเคลื่อนย้ายสตัว์ ซากสตัว์  (ต้องการปลดลอ็ค) 

ขอให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมลูมายงัอีเมล์ของกองสารวตัรและกกักนั   aqi1@dld.go.th   

Q12 การใช้งานระบบ e-signature  

A12 สําหรับการใช้งานระบบ e-signature ในช่วงนี ้จะเป็นการใช้งานในรูปแบบท่ีเจ้าหน้าท่ีจะต้องส่งสญัญาณ อนมุติัการพมิพ์

ใบอนญุาตเคลื่อนย้ายสตัว์ ซากสตัว์ให้ผู้ประกอบการก่อน 

Q13 การระบุช่ือผู้ครอบครองต้นทาง และการระบุช่ือผู้ครอบครองปลายทาง 

A13 การระบช่ืุอผู้ครอบครองต้นทางให้ใช้เลขท่ีบตัรประชาชนของเจ้าของฟาร์ม บริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจ  และในส่วน 

ช่ือผู้ครอบครองปลายทางให้ใช้เลขบตัรประชาชนของบริษัท เจ้าของฟาร์ม หรือผู้ ได้รับมอบอาํนาจ ในกรณีนําออกไปนอก

ประเทศให้ใช้เลขท่ีบตัรประชาชนของผู้ รับปลายทาง ตวัแทน (Shipping) หรือผู้ ได้รับมอบอํานาจ 
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Q14 พมิพ์รายงานโดยใช้ Mozilla Firefox  จะมีแจ้งเตอืน  

 
A14 ให้กดปุ่ ม “ทาํต่อ”  

Q15 ไม่สามารถสั่งพมิพ์ใบอนุญาตได้ 

A15 ให้ปิดโปรแกรม Internet Download Manager  (IDM) ได้โดยคลิกปุ่ ม กาํหนดค่าและควบคุม Google Chrome    

และคลิกที่  การตัง้ค่า 

 
 
เลือก ส่วนขยาย  และคลกิเอาเคร่ืองหมายถูกออก เพื่อเปิดการใช้งาน 

 
  ปัญหาด้านการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  สอบถามข้อมลูได้ท่ี กองสารวตัรและกกักนั  คณุชาคริต ภมิูศรีจนัทร์ 

 โทรศพัท์ 089-8941142 และคณุสิริพร จํารัส โทรศพัท์ 088-0979946 

  ปัญหาด้านเทคนิค เช่น ไม่สามารถใช้ระบบงานได้ สอบถามข้อมลูได้ท่ี ศนูย์สารสนเทศ คณุสวุรรณี กาญจนภสิูต  

โทรศพัท์  0-2653-4444 ตอ่ 2342 , 081-2551307 

ที่มา : รวบรวบโดย กองสารวตัรและกกักนั  และศนูย์สารสนเทศ  กรมปศสุตัว์   


