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แนวทางการลงทะเบียนเขารวมระบบ Mohpromt Station 

Mohpromt Station เปนระบบการรับขอมูลผลการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ดวย Antigen Test 
Kit (ATK) ทั้งแบบ professional use โดยบุคลากรทางการแพทย และแบบ Home use สำหรับการตรวจคัดกรอง
ดวยตนเอง (self-test kit) ในรานขายยา/คลินิก/หนวยบริการ ทั ้งภาครัฐและเอกชน แสดงขอมูลผลการตรวจ 
บนแพลตฟอรมหมอพรอม ใชในการออกเอกสารรับรองรูปแบบดิจิทัล (Digital Health Pass) เพื่ออำนวยความสะดวก 
แกประชาชนในการแสดงเอกสารผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 กอนการเดินทางเขาสถานที่ตาง ๆ อำนวยความสะดวก 
แกผูประกอบการในการตรวจสอบเอกสารรูปแบบดิจิทัล ในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายโรค COVID-19 
ในกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแกบุคลากร/เจาหนาที่ ผู ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวของในการรายงานผล 
การตรวจคัดกรองโควิด19 

ประเภทหนวยงานท่ีสามารถสมัครเขารวม 
1. คลินิก (คลินิกทุกประเภทท่ีไดรับใบอนุญาตถูกตอง)
2. รานขายยา (รานขายยาท่ีไดรับใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน)
3. โรงพยาบาล (โรงพยาบาลรัฐและเอกชน รพ.สต. หนวยงานภาครัฐท่ีมีบุคลากรทางการแพทย)
4. อ่ืนๆ เชน สถานประกอบกิจการ (ท่ีมีการจัดบุคลากรทางการแพทยไวประจำ)

เว็บไซตสำหรับลงทะเบียนและใชงานระบบ Mohpromt Station 
https://mohpromtstation.moph.go.th/ 

ข้ันตอนการลงทะเบียน เขารวมระบบ Mohpromt Station 
1. ลงทะเบียนผานเว็บไซต https://mohpromtstation.moph.go.th/
2. บันทึกขอมูลตามแบบฟอรม “แบบแสดงเจตจำนงเขารวม Mohpromt Station” ในหนาจอใหครบถวน
3. สงเอกสารประกอบการสมัครใหครบถวน โดยอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครผานเว็บไซต
4. รอการอนุมัติ (ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ทางเว็บไซต ปุม “ตรวจสอบสถานะ”)
5. เขาใชงานระบบ Mohpromt Station ผานทางเว็บไซต และบันทึกขอมูลผลการตรวจ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน  
เอกสารหลักฐานท่ีตองเตรียม (สำหรับคลินิก) 

1. สำเนาใบอนุญาตใหดำเนินการสถานพยาบาล พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (1 ฉบับ)
2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (1 ฉบับ)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู ยื ่นคำขอ ผู ร ับใบอนุญาต และ ผู ประกอบวิชาชีพรวม พรอมรับรอง

สำเนาถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ)
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ผูยื่นคำขอ ผูรับใบอนุญาต และ ผูประกอบ

วิชาชีพรวม พรอมรับรองสำเนาถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ)
5. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร หรือหนังสือรับรอง(กรณีคลินิกเฉพาะทาง) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

(1 ฉบับ)
6. แบบแสดงเจตจำนงเขารวม Mohpromt Station สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยคางคืน (คลินิก)

ที ่ใหความยินยอมตกลงรักษาขอมูลที ่เปนความลับและไมเปดเผยขอมูล พรอมลงนามโดย ผู ไดรับอนุญาต
อยางถูกตอง (1 ฉบับ)

7. เอกสารอ่ืนๆ
ท้ังนี้ เอกสารหลักฐานทุกฉบับขอใหบันทึกเปนไฟลนามสกุล .pdf เทานั้น เพ่ือปองกันการปลอมแปลงและแกไข

สิ่งที่สงมาดวย

https://mohpromtstation.moph.go.th/
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ดาวนโหลดเอกสารไดที่เว็บไซตหมอพรอม 
https://mohpromt.moph.go.th/mpc/
mohpromtstation/ 

เว็บไซตสำหรับลงทะเบียนและใชงาน 
ระบบ Mohpromt Station 

เอกสารหลักฐานท่ีตองเตรียม (สำหรับรานขายยา) 
1. สำเนาใบอนุญาตใหดำเนินการรานขายยา พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (1 ฉบับ) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผูยื่นคำขอ ผูรับอนุญาต และผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเสริม พรอมรับรองสำเนา   
   ถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ) 
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูยื่นคำขอ ผูรับอนุญาต และผูมีหนาที่ปฏิบัติการเสริม พรอมรับรอง 
    สำเนาถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ) 
4. แบบแสดงเจตจำนงเขารวม Mohpromt Station สำหรับ รานขายยา ท่ีใหความยินยอมตกลงรักษาขอมูล 
   ท่ีเปนความลับและไมเปดเผยขอมูล พรอมลงนามโดย ผูไดรับอนุญาต อยางถูกตอง (1 ฉบับ) 
5. เอกสารอ่ืนๆ 
ท้ังนี้ เอกสารหลักฐานทุกฉบับขอใหบันทึกเปนไฟลนามสกุล .pdf เทานั้น เพ่ือปองกันการปลอมแปลงและแกไข 

เอกสารหลักฐานท่ีตองเตรียม (สำหรับโรงพยาบาล) 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผูยื่นคำขอ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (1 ฉบับ) 
2. แบบแสดงเจตจำนงเขารวม Mohpromt Station สำหรับ โรงพยาบาล ที่ใหความยินยอมตกลงรักษา 
   ขอมูลที่เปนความลับและไมเปดเผยขอมูล พรอมลงนามโดย ผูไดยื่นคำขอ และ ผูอำนวยการโรงพยาบาล   
   อยางถูกตอง (1 ฉบับ) 
3. เอกสารอ่ืนๆ เชน ใบประกอบวิชาชีพผูยื่นคำขอ 
ท้ังนี้ เอกสารหลักฐานทุกฉบับขอใหบันทึกเปนไฟลนามสกุล .pdf เทานั้น เพ่ือปองกันการปลอมแปลงและแกไข 

 
เอกสารหลักฐานท่ีตองเตรียม (สำหรับหนวยงานอ่ืนๆ เชน สถานประกอบกิจการ) 

1. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (1 ฉบับ) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอรต ผู ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ พรอมรับรองสำเนา 
   ถูกตอง (1 ฉบับ) 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบุคลากรทางการแพทย ที่เปนผูใหบริการ ประจำสถานประกอบกิจการ / 
   หนวยงาน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ) 
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ของบุคลากรทางการแพทย ท่ีเปนผูใหบริการ  

     ประจำสถานประกอบกิจการ /หนวยงาน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ) 
5. แบบแสดงเจตจำนงเขารวม Mohpromt Station สำหรับสถานประกอบกิจการ และหนวยงานอ่ืนๆ (1 ฉบับ) 
6. เอกสารอ่ืนๆ 
ท้ังนี้ เอกสารหลักฐานทุกฉบับขอใหบันทึกเปนไฟลนามสกุล .pdf เทานั้น เพ่ือปองกันการปลอมแปลงและแกไข 
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2. แบบแสดงเจตจำนงเขารวม Mohpromt Station สำหรับ โรงพยาบาล ที่ใหความยินยอมตกลงรักษา 
   ขอมูลที่เปนความลับและไมเปดเผยขอมูล พรอมลงนามโดย ผูไดยื่นคำขอ และ ผูอำนวยการโรงพยาบาล   
   อยางถูกตอง (1 ฉบับ) 
3. เอกสารอ่ืนๆ เชน ใบประกอบวิชาชีพผูยื่นคำขอ 
ท้ังนี้ เอกสารหลักฐานทุกฉบับขอใหบันทึกเปนไฟลนามสกุล .pdf เทานั้น เพ่ือปองกันการปลอมแปลงและแกไข 

 
เอกสารหลักฐานท่ีตองเตรียม (สำหรับหนวยงานอ่ืนๆ เชน สถานประกอบกิจการ) 

1. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (1 ฉบับ) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอรต ผู ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ พรอมรับรองสำเนา 
   ถูกตอง (1 ฉบับ) 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบุคลากรทางการแพทย ที่เปนผูใหบริการ ประจำสถานประกอบกิจการ / 
   หนวยงาน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ) 
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ของบุคลากรทางการแพทย ท่ีเปนผูใหบริการ  

     ประจำสถานประกอบกิจการ /หนวยงาน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ) 
5. แบบแสดงเจตจำนงเขารวม Mohpromt Station สำหรับสถานประกอบกิจการ และหนวยงานอ่ืนๆ (1 ฉบับ) 
6. เอกสารอ่ืนๆ 
ท้ังนี้ เอกสารหลักฐานทุกฉบับขอใหบันทึกเปนไฟลนามสกุล .pdf เทานั้น เพ่ือปองกันการปลอมแปลงและแกไข 
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แนวทางการลงทะเบียนเขารวมระบบ Mohpromt Station 

Mohpromt Station เปนระบบการรับขอมูลผลการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ดวย Antigen Test 
Kit (ATK) ทั้งแบบ professional use โดยบุคลากรทางการแพทย และแบบ Home use สำหรับการตรวจคัดกรอง
ดวยตนเอง (self-test kit) ในรานขายยา/คลินิก/หนวยบริการ ทั ้งภาครัฐและเอกชน แสดงขอมูลผลการตรวจ 
บนแพลตฟอรมหมอพรอม ใชในการออกเอกสารรับรองรูปแบบดิจิทัล (Digital Health Pass) เพื่ออำนวยความสะดวก 
แกประชาชนในการแสดงเอกสารผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 กอนการเดินทางเขาสถานที่ตาง ๆ อำนวยความสะดวก 
แกผูประกอบการในการตรวจสอบเอกสารรูปแบบดิจิทัล ในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายโรค COVID-19 
ในกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแกบุคลากร/เจาหนาที่ ผู ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวของในการรายงานผล 
การตรวจคัดกรองโควิด19 

ประเภทหนวยงานท่ีสามารถสมัครเขารวม 
1. คลินิก (คลินิกทุกประเภทท่ีไดรับใบอนุญาตถูกตอง)
2. รานขายยา (รานขายยาท่ีไดรับใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน)
3. โรงพยาบาล (โรงพยาบาลรัฐและเอกชน รพ.สต. หนวยงานภาครัฐท่ีมีบุคลากรทางการแพทย)
4. อ่ืนๆ เชน สถานประกอบกิจการ (ท่ีมีการจัดบุคลากรทางการแพทยไวประจำ)

เว็บไซตสำหรับลงทะเบียนและใชงานระบบ Mohpromt Station 
https://mohpromtstation.moph.go.th/ 

ข้ันตอนการลงทะเบียน เขารวมระบบ Mohpromt Station 
1. ลงทะเบียนผานเว็บไซต https://mohpromtstation.moph.go.th/
2. บันทึกขอมูลตามแบบฟอรม “แบบแสดงเจตจำนงเขารวม Mohpromt Station” ในหนาจอใหครบถวน
3. สงเอกสารประกอบการสมัครใหครบถวน โดยอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครผานเว็บไซต
4. รอการอนุมัติ (ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ทางเว็บไซต ปุม “ตรวจสอบสถานะ”)
5. เขาใชงานระบบ Mohpromt Station ผานทางเว็บไซต และบันทึกขอมูลผลการตรวจ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน  
เอกสารหลักฐานท่ีตองเตรียม (สำหรับคลินิก) 

1. สำเนาใบอนุญาตใหดำเนินการสถานพยาบาล พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (1 ฉบับ)
2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (1 ฉบับ)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู ยื ่นคำขอ ผู ร ับใบอนุญาต และ ผู ประกอบวิชาชีพรวม พรอมรับรอง

สำเนาถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ)
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ผูยื่นคำขอ ผูรับใบอนุญาต และ ผูประกอบ

วิชาชีพรวม พรอมรับรองสำเนาถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ)
5. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร หรือหนังสือรับรอง(กรณีคลินิกเฉพาะทาง) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

(1 ฉบับ)
6. แบบแสดงเจตจำนงเขารวม Mohpromt Station สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยคางคืน (คลินิก)

ที ่ใหความยินยอมตกลงรักษาขอมูลที ่เปนความลับและไมเปดเผยขอมูล พรอมลงนามโดย ผู ไดรับอนุญาต
อยางถูกตอง (1 ฉบับ)

7. เอกสารอ่ืนๆ
ท้ังนี้ เอกสารหลักฐานทุกฉบับขอใหบันทึกเปนไฟลนามสกุล .pdf เทานั้น เพ่ือปองกันการปลอมแปลงและแกไข

สิง่ทีส่งมาดวย

https://mohpromtstation.moph.go.th/
https://mohpromtstation.moph.go.th/
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ดาวนโหลดเอกสารไดที่เว็บไซตหมอพรอม 
https://mohpromt.moph.go.th/mpc/
mohpromtstation/ 

เว็บไซตสำหรับลงทะเบียนและใชงาน 
ระบบ Mohpromt Station 

เอกสารหลักฐานท่ีตองเตรียม (สำหรับรานขายยา) 
1. สำเนาใบอนุญาตใหดำเนินการรานขายยา พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (1 ฉบับ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผูยื่นคำขอ ผูรับอนุญาต และผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเสริม พรอมรับรองสำเนา

ถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ)
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูยื่นคำขอ ผูรับอนุญาต และผูมีหนาที่ปฏิบัติการเสริม พรอมรับรอง

สำเนาถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ)
4. แบบแสดงเจตจำนงเขารวม Mohpromt Station สำหรับ รานขายยา ท่ีใหความยินยอมตกลงรักษาขอมูล

ท่ีเปนความลับและไมเปดเผยขอมูล พรอมลงนามโดย ผูไดรับอนุญาต อยางถูกตอง (1 ฉบับ)
5. เอกสารอ่ืนๆ
ท้ังนี้ เอกสารหลักฐานทุกฉบับขอใหบันทึกเปนไฟลนามสกุล .pdf เทานั้น เพ่ือปองกันการปลอมแปลงและแกไข

เอกสารหลักฐานท่ีตองเตรียม (สำหรับโรงพยาบาล) 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผูยื่นคำขอ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (1 ฉบับ)
2. แบบแสดงเจตจำนงเขารวม Mohpromt Station สำหรับ โรงพยาบาล ที่ใหความยินยอมตกลงรักษา

ขอมูลที่เปนความลับและไมเปดเผยขอมูล พรอมลงนามโดย ผูไดยื่นคำขอ และ ผูอำนวยการโรงพยาบาล
อยางถูกตอง (1 ฉบับ)

3. เอกสารอ่ืนๆ เชน ใบประกอบวิชาชีพผูยื่นคำขอ
ท้ังนี้ เอกสารหลักฐานทุกฉบับขอใหบันทึกเปนไฟลนามสกุล .pdf เทานั้น เพ่ือปองกันการปลอมแปลงและแกไข

เอกสารหลักฐานท่ีตองเตรียม (สำหรับหนวยงานอ่ืนๆ เชน สถานประกอบกิจการ) 
1. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (1 ฉบับ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอรต ผู ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ พรอมรับรองสำเนา

ถูกตอง (1 ฉบับ)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบุคลากรทางการแพทย ที่เปนผูใหบริการ ประจำสถานประกอบกิจการ /

หนวยงาน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ)
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ของบุคลากรทางการแพทย ท่ีเปนผูใหบริการ

ประจำสถานประกอบกิจการ /หนวยงาน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง ทุกคน (รวม 1 ฉบับ)
5. แบบแสดงเจตจำนงเขารวม Mohpromt Station สำหรับสถานประกอบกิจการ และหนวยงานอ่ืนๆ (1 ฉบับ)
6. เอกสารอ่ืนๆ
ท้ังนี้ เอกสารหลักฐานทุกฉบับขอใหบันทึกเปนไฟลนามสกุล .pdf เทานั้น เพ่ือปองกันการปลอมแปลงและแกไข


