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ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส าหรับหน่วยบริการ (หมอพร้อม DID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส ำหรับหน่วยบริกำร (หมอพร้อม DID) เป็นระบบส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของ

หน่วยบริกำรใช้พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มำรับบริกำร เพื่อเข้ำถึงข้อมูลประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำของ

ผู้รับบริกำรในหน่วยบริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่ส่งข้อมูลเข้ำมำยังระบบระเบียนสุขภำพ

อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม กำรพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตนเป็นกระบวนกำรแรก ๆ  ในกำรติดต่อขอรับบริกำรจำกภำครัฐ และถือเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญ

อย่ำงยิ่ง ซึ่งปกติแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบประชำชนผู้ขอรับบรกิำรจำกบัตรประจ ำตัวประชำชน ก่อนที่จะให้

ข้อมูลหรือให้บริกำรกับประชำชนท่ำนนั้นๆ ในกำรให้บริกำรผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Service) หน่วยงำนของ

รัฐก็ต้องมีวิธีกำรส ำหรับพิสจูน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทลัของประชำชนผู้ขอรบับริกำรเช่นกัน โดยกระบวนกำร

ดังกล่ำวต้องมีระดับควำมน่ำเช่ือถือสูง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมั่นใจได้ว่ำ ผู้ขอรับบริกำรมีตัวตนอยู่จริง 

และเป็นบุคคลที่กล่ำวอ้ำง นอกจำกนี้ กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล ต้องมีกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลที่ดี มีระดับควำมมั่นคงปลอดภัยสูง สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนต้องไม่สร้ำงภำระให้กับประชำชนผู้ขอรับบริกำรมำกจนเกินไป 
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คู่มือการใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส าหรับหน่วยบริการ (หมอพร้อม DID) 
 ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส ำหรบัหน่วยบริกำร (หมอพร้อม DID) เป็นระบบส ำหรบัเจ้ำหน้ำทีข่องหนว่ย
บริกำรใช้พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มำรับบริกำร เพื่อเข้ำถึงข้อมูลประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำของผู้รับบริกำรใน
หน่วยบริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่ส่งข้อมูลเข้ำมำยังระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 
(Personal Health Record : PHR) บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม ทั้งนี้ได้มีกำรก ำหนดระดับควำมน่ำเช่ือถือของ
กำรพิสูจน์และยืนยันตน และผ่ำนกำรพิจำรณำฯ จำกส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (DGA) และ ส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ดังภำพที่ 1 

 
ภาพท่ี 1 กำรก ำหนดระดบัควำมหน้ำเช่ือถือและหนังสือรบัรองจำก DGA และ ETDA 

 โดยข้ันกำรใช้งำนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส ำหรับหน่วยบริกำร (หมอพร้อม DID) ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยบริกำร สำรถด ำเนินกำรได้ 2 แบบ ดังนี้ 

1 กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยโปรแกรมระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID โดยสำมำรถ
ดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

2 กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเครื่อง Kiosk 
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1 การพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยโปรแกรมระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID  
       อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีอยู่ 2 อย่ำงคือ เครื่องอ่ำนบัตรประชำชน กล้องเว็บแคม ส ำหรับเก็บภำพของผู้

พิสูจน์และยืนยันตัวตน ดังภำพที่ 2 และโปรแกรม MOPHIDP Register (ระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID) 
(* สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ : https://mohpromt.moph.go.th/mpc/ ) ดังภำพที่ 3 

 
ภาพท่ี 2 ตัวอย่ำงเครื่องอ่ำนบัตรประชำชนและกล้องเว็บแคม 

 

 
ภาพท่ี 3 โปรแกรม MOPHIDP Register (ระบบพิสจูน์ตัวตน หมอพรอ้ม Digital ID) 

       กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่ำนโปรแกรมระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส ำหรับหน่วยบริกำร เมื่อท ำ
กำรเช่ือมต่ออุปกรณ์ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว มีข้ันตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1.1 กำรเพิ่มสิทธ์ิ MOPH Account Center ส ำหรับหน่วยบริกำร  
       ในกำรเพิ่มสิทธ์ิกำรเข้ำใช้งำนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่ำนโปรแกรมระบบพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตนส ำหรับหน่วยบริกำร ผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด (Level 3) เท่ำนั้นที่สำมำรถเพิ่ม ช่ือผู้ใช้งำน 
(Username/Password)(รำยใหม่) และเพิ่มสิทธ์ิกำรเข้ำใช้งำนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส ำหรับหน่วยบริกำร 
(ส ำหรับผู้มีบญัชีเดิมอยู่แล้ว) ผ่ำนระบบ MOPH Account Center : https://cvp1.moph.go.th/accountcenter 
มีขั้นตอน ดังนี้ 
                        1.1.1 ผู้ดูแลระบบล็อกอินเข้ำสู่ระบบ MOPH Account Center ตำมขั้นตอนปกติ ดังภำพที่ 4 

 

ภาพท่ี 4 ผู้ดูแลระบบล็อกอินเข้ำสูร่ะบบ MOPH Account Center 



3 
 

                        1.1.2 ค้นหำหน่วยบริกำรด้วยรหัสหน่วยบริกำร 5 หลักตำมมำตรฐำนกองยุทธศำสตรแ์ละแผนงำน 

ตำมล ำดับ 1-2 ดังภำพที่ 5 

 

ภาพท่ี 5 ค้นหำหน่วยบริกำรด้วยรหสัหน่วยบริกำร 5 หลัก 

                        1.1.3 ดับเบิ้ลคลิกที่ช่ือหน่วยงำนจะปรำกฏหน้ำต่ำงข้อมูลรำยกำร (หมำยเลข 3) > จำกนั้นค้นหำ

รำยช่ือผู้ใช้งำนที่ทีมีบัญชีอยู่แล้ว (หมำยเลข 4) > ดับเบิลคลิกที่รำยกำรช่ือผู้ใช้งำน (หมำยเลข 5) ดังภำพที่ 6 

 

ภาพท่ี 6 กำรค้นหำช่ือผู้ใช้งำนที่มบีัญชีเดมิอยู่แล้ว 
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                        1.1.4  คลิกที่แถบ Role (หมำยเลข 6) > คลิกปุ่ม“เพิ่ม” (หมำยเลข 7) > เพิ่ม Role ใช้งำนระบบ 

MOPH IPD (Admin WebApp) [MOPH_IDP_ADMIN] และ ใช้งำนระบบ MOPH IDP API [MOPH_IDP_API] (หมำยเลข 8)  

ส่วน Level ให้เลือก“หน่วยให้บริกำร” (Level 1) ดังภำพที่ 7 

 

ภาพท่ี 7 กำรก ำหนดสทิธ์ิเข้ำใช้งำนระบบพสิูจน์และยืนยันตัวตน 

        1.2 กำรข้ึนทะเบียนเจ้ำหน้ำที่พิสูจน์ตัวตน บนระบบ MOPH IDP Center 

                        1.2.1 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบได้รับกำรเพิ่มสิทธ์จำกผู้ดูแลระบบของ สสจ. แล้ว เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบในกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตัวตนให้แก่ผู้มำรับบริกำรสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบจัดกำรข้อมูลระบบพสิจูน์

ตัวตน (MOPH eKYC) ได้ที ่https://phr1.moph.go.th/idpadmin# โดยช่ือผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน ดังภำพที่ 8 

 

ภาพท่ี 8 กำรล็อกอินเข้ำสูร่ะบบ MOPH IDP Center 
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                        1.2.2 คลิกที่“ทะเบียนเจ้ำหน้ำที่พิสูจน์ตัวตน” (หมำยเลข 1) > คลิกปุ่มเพิ่ม (หมำยเลข 2) > 

คลิกปุ่มอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประชำชน (หมำยเลข 3) ดังภำพที่ 9 

 

ภาพท่ี 9 ข้ันตอนกำรข้ึนทะเบียนเจ้ำหน้ำที่พสิูจน์ตัวตน 

                        1.2.3 หำกผลกำรอ่ำนบัตรแสดงค้ำงอยู่แสดงว่ำกำรอ่ำนบัตรไม่ส ำเร็จ ต้องดำวน์โหลด

โปรแกรม WebSocketCIDReady (ตัวอย่ำงโปรแกรมหลังดำวน์โหลดในภำพที่ 3) ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วยใน

กำรอ่ำนบัตรประชำชน ดังภำพที่ 10  

 

ภาพท่ี 10 กำรดำวน์โหลดโปรแกรม WebSocketCIDReader 
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                        1.2.4 กำรรันโปรแกรม WebSocketCIDReader โดยเปิดผ่ำนโปรแกรม Winrar หรือ สำมำรถ

ขยำยไฟล์ออกมำเป็นโฟลเดอร์ก็ได้เช่นกัน โดยดับเบิลคลิกที่ไฟล์ดังภำพที่ 11  

 

ภาพท่ี 11 กำรรันโปรแกรม WebSocketCIDReader 

                        1.2.5 เลือกท ำเครื่องหมำยที่ช่อง Private networks และ Public networks แล้วคลิก Allow 

access ดังภำพที่ 12 หำกมีกำรเสียบบัตรประชำชนค้ำงไว้ โปรแกรมจะท ำกำรอ่ำนข้อมูลบัตรและแสดงผลกำร

อ่ำนข้อมูลบัตรดังภำพที่ 13 

 

ภาพท่ี 12 แจ้งเตือนอนุญำตกำรเข้ำถึงข้อมูลของระบบ Windows 

 

ภาพท่ี 13 แสดงผลกำรอ่ำนข้อมลูบัตรประชำชน 



7 
 

                        1.2.6 จำกนั้นให้กลับไปท ำข้ันตอนกำรเพิ่มข้อมูลเจ้ำหน้ำที่พิสูจน์ตัวตนประจ ำหน่วยให้บริกำรใน

ข้อ 1.2.2 อีกครั้ง ผลกำรอ่ำนบตัรประชำชนดังภำพที ่14 ให้ระบุเบอรโ์ทรศัพท์และอีเมลเ์พิ่มเติม แล้วคลิกบันทึกข้อมลู 

จะปรำกฏรำยกำรช่ือเจ้ำหน้ำที่ดังภำพที่ 15 

 

ภาพท่ี 14 กำรเพิ่มข้อมลูเจ้ำหน้ำที่พิสจูน์ตัวตนประจ ำหน่วยให้บรกิำร 

 

 

ภาพท่ี 15 รำยกำรช่ือเจ้ำหน้ำที ่
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  1.3 กำรข้ึนทะเบียนอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน  

                        เป็นกำรข้ึนทะเบียนเครื่องอ่ำนบัตรประชำชนที่ใช้ในหน่วยบริกำรนั้นๆ เพื่อน ำ Token ไปใช้
ยืนยันในโปรแกรมระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID (ไฟล์ MOPHIDP Register.rar) มีขั้นตอนดังนี้ 
                        1.3.1 คลิกแถบ“ทะเบียนอุปกรณ์พิสจูน์ตัวตน” (หมำยเลข 1) > คลิกปุ่ม“เพิ่ม” (หมำยเลข 2) 

> เพิ่มรำยละเอียดอุปกรณ์ โดย Access Token ระบบจะสร้ำงให้อัตโนมัติไม่ต้องระบุ (หมำยเลข 3) > จำกนั้น

คลิกปุ่ม“บันทึก” (หมำยเลข 4) ดังภำพที่ 16 

 

ภาพท่ี 16 ข้ันตอนกำรเพิ่มอุปกรณ์ในกำรยืนยันและพิสจูนต์ัวตน 

                        1.3.2 เมื่อบันทึกข้อมูลเสณ็จเรียบร้อยจะได้ Access Token ดังภำพที่ 17 

 

ภาพท่ี 17 แสดง Access Token ที่จะน ำไปใช้ยืนยันอุปกรณ์ในกำรพิสจูน์และยืนยันตัวตน 
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        1.4 ข้ันตอนกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

                        เมื่อได้รับช่ือผู้ใช้งำน/รหัสผ่ำนหรือได้รับกำรเพิ่มสิทธ์ิ (Role) และท ำกำรเช่ือมต่อเครื่องอ่ำน
บัตรประชำชนและกล้องเว็บแคมเข้ำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำนักงำนประจ ำจุดกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนของ
หน่วยบริกำรเรียบร้อยแล้ว รันโปรแกรม WebSocketCIDReader มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
                        1.4.1 ขยำยไฟล์โปรแกรม MOPHIDP Register หรือรันไฟล์จำกโปรแกรม winrar ดังภำพที่ 18 

 

ภาพท่ี 18 กำรรันโปรแกรมระบบพิสจูน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID 

                        1.4.2 คลิกปุ่ม “Setting” ดังภำพที่ 19 

 
ภาพท่ี 19 หน้ำล็อกอินระบบพิสจูน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID 
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                        1.4.3 ระบุรหัสหน่วยให้บริกำร 5 หลักของหน่วยงำนของผูใ้ช้งำน แล้วคัดลอก Access Token 

ที่ได้จำกกำรเพิ่มอุปกรณ์ในข้อ 1.3 มำใส่ในช่อง “รหัสอุปกรณ์ IDP” ตำมล ำดับ 1-3 ดังภำพที่ 20 

 

ภาพท่ี 20 กำรยืนยันหน่วยให้บรกิำรและยืนยันอปุกรณ์ 

                        1.4.4 ล็อกอินด้วยช่ือผู้ใช้และรหัสผ่ำน เพื่อเข้ำใช้งำนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน หมอพรอ้ม 

Digital ID ตำมล ำดับหมำยเลข 4-5 ดังภำพที่ 21 

 

ภาพท่ี 21 กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบ 
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                        1.4.5 ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงส ำหรับเสียบบัตรประชำชนของเจ้ำหน้ำที่เพื่อเป็นกำรยืนยัน

ตัวตนกำรเข้ำใช้งำนระบบ ดังภำพที่ 22 เมื่อระบบอ่ำนบัตรประชำชนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท ำกำรตรวจสอบว่ำมี

สิทธ์ิเข้ำใช้งำนและมีรำยช่ือตรงตำมข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ตำมที่ได้ลงทะเบียนหรือไม่ หำกไม่มีให้กลับไปตรวจเช็คตั้งแต่

ข้ันตอนที่ 1.1 และหำกกำรยืนยันตัวตนส ำเร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมควำมแจ้งเตือนให้ดึงบัตรประชำชน

ของเจ้ำหน้ำที่ออก ดังภำพที่ 23 จำกนั้นก็สำมำรถให้บริกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนแก่ผู้รับบริกำรได้แล้ว 

 

ภาพท่ี 22 แสดงกำรอ่ำนบัตรประชำชนเพื่อยืนยันตัวตนของเจ้ำหน้ำที่

 
ภาพท่ี 23 แจ้งเตือนดังบัตรประชำชนออกเมื่อกำรยืนยันตัวตนเจ้ำหน้ำที่ส ำเรจ็ 
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        1.5 ข้ันตอนกำรให้บริกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนแก่ผู้มำรับบริกำร                         

                        1.5.1 ข้ันตอนต่อไป ให้เสียบบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับบริกำรเพื่ออ่ำนข้อมูล (หมำยเลข 

1) > ระบุเลข Laser Code หลังบัตร (หมำยเลข 2) แล้วคลิกตรวจสอบสถำนะของบตัรไปยังกรมกำรปกครอง หำก

ม ี“สถำนะปกติ”ระบบจะให้ระบุหมำยเลขโทรศัพท์ในข้ันตอนต่อไป > ระบุหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับบริกำรที่ได้

ลงทะเบียนใช้งำนแอปพลิเคชันหมอพรอ้ม (หมำยเลข 3) ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจำกฐำนข้อมูลของแอปพลิเคชัน

หมอพร้อม หำกข้อมูลถูกต้องระบบจะให้เก็บภำพถ่ำยในข้ันตอนต่อไป > คลิกปุ่ม “เก็บภำพถ่ำย” เพื่อเก็บ

ภำพถ่ำยมำเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จำกกำรอ่ำนบัตรประชำชน ดังภำพที่ 24 

 
ภาพท่ี 24 ข้ันตอนกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนแก่ผู้รับบริกำร 
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                        1.5.2 เลือกกล้องเว็บแคม ตั้งค่ำควำมละเอียดของกล้อง (หมำยเลข 9) หำกตั้งค่ำ Auto start ระบบจะ

เริ่มเก็บภำพทันทีทีคลิกปุ่มเก็บภำพ จะปรำกฏจ ำนวนภำพที่ระบบเริ่มเก็บ (หมำยเลข 11) (หมำยเลข 10 คือ รำยละเอียด

ข้อมูลภำพ) ให้ที่ภำพใดภำพหนึ่งจำกนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” หมำยเลข 12 ดังภำพที่ 25 

 
ภาพท่ี 25 แสดงกำรเก็บภำพใบหน้ำของผู้รับบริกำรเพื่อน ำไปเปรียบเทียบใบหน้ำ 

                        1.5.3 จำกนั้นคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตน” ดังภำพที่ 26 

 

ภาพท่ี 26 ข้ันตอนกำรลงะเบียนพสิูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มำรับบริกำร 
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                        1.5.4 ระบบจะสร้ำง QR Code และ AAL Token Code (OTP Code) เพื่อน ำไปใช้ในกำรยืนยันตัวตน

ในกำรเข้ำถึงข้อมูลประวัติกำรรักษำของผู้มำรับบริกำรได้ รวมทั้งแสดงผลกำรเปรียบเทียบใบหน้ำ ดังภำพที่ 27 

 
ภาพท่ี 27 แสดง OTP Code และผลกำรเปรียบเทียบใบหน้ำ 
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 1.5.5 เมื่อเจ้ำหน้ำที่พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มำรับบริกำรเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลประวัติกำรพิสูจน์

และยืนยันตัวตนของผู้มำรับบริกำรจะบันทึกเข้ำไปที่ระบบจัดกำรข้อมูลระบบพิสูจน์ตัวตน (MOPH eKYC) โดยอัตโนมัติ 

(https://phr1.moph.go.th/idpadmin# > ทะเบียนผู้ที่เข้ำรับกำรพิสูจน์ตัวตน)  ดังภำพที่ 28 

 

ภาพท่ี 28 แสดงข้อมูลทะเบียนผู้ที่เข้ำรับกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน 

        1.6 ตัวอย่ำงกำรยนืยันตัวตนเพื่อเข้ำถึงข้อมูลประวัติกำรรักษำของผู้มำรับบริกำร 
               ข้ันตอนกำรยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำถึงข้อมูลประวัติกำรรักษำเมื่อเปิดแอปพลิเคชันหมอพร้อมให้กดเมนู 

“ประวัติกำรรักษำ” (หมำยเลข 1) > กดไอคอน “ยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำถึงประวัติกำรรักษำ” (หมำยเลข 2) > ป้อน OTP 

Code ที่ได้จำกกำรยืนยันตัวตนที่หน่วยให้บริกำร (หมำยเลข 3) > หำกยืนยันตัวตนส ำเร็จให้กด “ตกลง” (หมำยเลข 4) > 

ที่หน้ำประวัติกำรรักษำจะมีไอคอนส ำหรับเข้ำดูข้อมูลประวัติกำรรักษำ ดังภำพที่ 29 

 
ภาพท่ี 29 ตัวอย่ำงกำรยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำถึงข้อมลูประวัตกิำรรกัษำของผูม้ำรบับริกำร 
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 2. การพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเครื่อง Kiosk 

        2.1 ตัวอุปกรณ์จะมีอยู่ 2 เครื่อง คือ เครื่องส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ และเครื่องส ำหรับประชำชน ดังภำพที่ 30 

ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนต้องได้รับสิทธ์ิเข้ำใช้งำนระบบ MOPH IDP Center ก่อน ส ำหรับเครื่อง Kiosk สำมำรถเช่ือมต่อ

สัญญำณอินเตอร์เน็ตแล้วสำมำรถใช้งำนได้เลย (ข้อ 1.1) 

  
ภาพท่ี 30 หน้ำจออุปกรณ์พิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเครื่อง Kiosk 

        2.2 เจ้ำหน้ำที่เสียบบัตรประชำชนของเจ้ำหน้ำที่เพื่อล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบ ดังภำพที่ 31 

 
ภาพท่ี 31 เจ้ำหน้ำที่ลอ็กอินเพื่อยืนยันตัวตนเข้ำใช้งำนระบบ 
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        2.3 ผู้มำรับบริกำรแจ้งควำมประสงค์ในกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนต่อเจ้ำหน้ำที่ และน ำบัตร

ประชำชนเพื่อเก็บข้อมูลภำพ Laser ID หลังบัตรที่เครื่องส ำหรับผู้มำรับบริกำร จำกนั้นผู้มำรับบริกำรคลิก

ตรวจสอบและยืนยัน ดังภำพที่ 32 

 
ภาพท่ี 32 แสดงกำรเกบ็ภำพด้ำนหลังบัตรประชำชน 

        2.4 เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้มำรบับริกำรเสียบบัตรประชำชนเพื่อท ำกำรพิสจูน์และยืนยันตัวตน ดังภำพที่ 33 

 
ภาพท่ี 33 ผู้มำรับบริกำรเสียบบัตรประชำชนเพือ่พิสจูน์และยืนยันตัวตน 
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        2.5 ผู้รับบริกำรอ่ำนเงื่อนไขและท ำเครื่องหมำยเพื่อยอมรับเงื่อนไขในกำรยินยอมในกำรเปิดเผย

ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังภำพที่ 34 

 
ภาพท่ี 34 ผู้มำรับบริกำรท ำเครรือ่งหมำยเพือ่ยอมรับเงื่อนไข 

        2.6 ผู้มำรับบริกำรระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในกำรลงะเบียนใช้งำนแอปพลิเคชันหมอพร้อม ดังภำพที่ 35 

 
ภาพท่ี 35 ผู้มำรับบริกำรระบเุบอรโ์ทรศัพทท์ี่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันหมอพร้อม 
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        2.6 ระบบจะแสดงข้อมูลตำมบัตรประชำชนและจะเก็บภำพใบหน้ำของผู้รับบริกำรเพื่อน ำไป

เปรียบเทียบกับข้อมูลจำกกำรอ่ำนบัตรประชำชน ดังภำพที่ 36 

 
ภาพท่ี 36 แสดงกำรเก็บภำพใบหน้ำ 

        2.7 ระบบจะส่งข้อมูลเปรียบเทียบภำพถ่ำยและภำพบัตรประชำชน และรอกำรยืนยันข้อมูลจำก

เจ้ำหน้ำที่ ดังภำพที่ 37 

 
ภาพท่ี 37 แสดงสถำนะรอกำรยืนยันข้อมลูจำกเจ้ำหน้ำที่ 
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        2.8 ข้อมูลของผู้รับบริกำรจะถูกส่งให้เจ้ำหน้ำที่เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลและกำรยืนยันข้อมูล ดังภำพที่ 38 

 
ภาพท่ี 38 เจ้ำหน้ำที่ยืนยันข้อมูลของผู้มำรบับรกิำร 

        2.9 ระบบจะแสดงค่ำกำรเปรียบเทียบควำมคล้ำยคลึงของใบหน้ำที่เครื่องฝั่งเจ้ำหน้ำที่ ดังภำพที่ 39 

 
ภาพท่ี 39 แสดงค่ำกำรเปรียบเทียบควำมคล้ำยคลึงของใบหนำ้ 
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        2.10 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลของผู้มำรับบริกำรและยืนยันข้อมูลว่ำเป็นจริงแล้ว ระบบจะแสดง

รหัสยืนยันตัวตนที่หน้ำจอเครื่องฝั่งผู้มำรับบริกำร ดังภำพที่ 40 เพื่อน ำไปใช้ในกำรยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำถึงประวัติกำร

รักษำบนแอปพลิเคชันหมอพร้อม ซึ่งมีขั้นตอนเดียวกันกับข้อ 1.6  

 
ภาพท่ี 40 หน้ำจอแสดงผลรหสัยืนยันตัวตนเพื่อใช้กับแอปพลเิคชันหมอพร้อม 


	สารบัญ_EDIT2
	คู่มือการใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับหน่วยบริการ MOPH DID_EDIT2



