
คู่มือการใช้งาน AOT Airports Application 
ในสถานการณ์ COVID-19



โดยท าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

• เชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในสนามบินและท าการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

• สมัครสมาชิกในแอพพลิเคชั่น

• กรอกข้อมูลเอกสารประวัติสุขภาพ ต.๘

• ระบุต าแหน่งสถานที่กักตัว ‘Send my Location’

• รายงานตัว 14 วัน ‘DALIY HEALTH’



การเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในสนามบินและท าการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น



วิธีการเชื่อมต่อ Free Wi-Fi
การใช้บริการ Free Airport Google Station Wi-Fi by CAT
หมายเหตุ : user interface ในการใช้งานจริงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงจากรูปตัวอย่างได้

1. ผู้ใช้เปิดสัญญาณ Wi-Fi บนอุปกรณ์ แล้วเลือก SSID 
ชื่อ Free Airport-Google Wi-Fi by CAT เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

จากนั้นหน้าWebpageจะแสดงขึ้นดังภาพ
ให้ผู้ใช้กดปุ่ม Start เพื่อด าเนินการต่อ



2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ 
จากนั้นกดปุ่มด้านล่าง

3. ระบบจะท าการเชื่อมต่อ ในระหว่างนี้ ระบบจะแสดงโฆษณาในรูปแบบวิดีโอ ซึ่ง
ผู้ใช้สามารถกดข้าม (Skip) ได้หลังจาก 6 วินาทีผ่านไป เมื่อระบบเชื่อมต่อส าเร็จ ผู้ใช้
สามารถเริ่มใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที



4.  ให้ผู้ใช้งานท าการโหลดแอพพลิเคชั่น โดยการ 
Scan QR Code จากป้ายประชาสัมพันธ์ตามรูป 

APK DOWNLOAD

5. ผู้ใช้งานสามารถท าการดาวน์โหลดโดยเลือก “Download Now” 
โดยการดาวน์โหลดจะขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์ที่ใช้  
**หากผู้ใช้งานไม่สามารถดาวน์โหลดผ่าน Storeได้ให้เลือก APK DOWNLOAD



วิธีการติดต้ังผ่าน APK Download
1. ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม 
“Download”

2. เลือก “ตกลง” 3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้
เลือก “เปิด”

4. ผู้ใช้งานต้องเปิดอนุญาตให้
ติดตั้งแอพโดยเลือก 
“การตั้งค่า”



5. ให้ผู้ใช้งานเปิดอนุญาตที่ปุ่มเปิด 6. เลือก”ติดตั้ง” 7. ติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้เรียบร้อย 8. เลือกเปิดเพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่น



สมัครสมาชิก 
AOT AIRPORT APPLICATION



1. เมื่อเข้าใช้ครั้งแรกจะปรากฏหน้าแนะน า 
AOT Airports Application ให้ผู้ใช้งานกด 
“GET STARTED”

2. ให้ผู้ใช้งานท าการอ่าน Term & Conditions และท าการ
เพื่อให้ปุ่ม Agree ขึ้นเป็นสีฟ้า จึงจะสามารถกด “AGREE”
ได้

วิธีการสมัครสมาชิก



3. เลือก “SIGN UP” เพื่อเริ่มสมัครสมาชิก 4. ขั้นตอนการยื่นยันตัวตน ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออีเมล์



5. กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน 
จากนั้นเลือก “CONTINUE” 

6. เริ่มใช้งานแอพพลิเคชั่นโดยเลือก
“GET STARTED”



กรอกข้อมูลเอกสารประวัติสุขภาพ ต.๘



1. ให้เลือก Covid-19 เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล

วิธีการกรอกข้อมูลเอกสาร ต.๘
2. ให้เลือก IMMIGRATION

3. เลือกประเภทการเดินทาง
- เดินทางระหว่างประเทศเลือก ‘หนังสือเดินทาง’
- เดินทางภายในประเทศเลือก ‘บัตรประชาชน’
เลือกประเภทการเดินทางเสร็จแล้วกด ‘NEXT’



ส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างประเทศ
4.1 วิธีการอัพโหลดหนังสือเดินทาง



4.2 กรอกข้อมูลส่วนตัวและประวัติสุขภาพให้ครบถ้วนและถูกต้อง กด ‘SUMIT’ เพื่อส่งข้อมูลให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข

ส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างประเทศ



ส าหรับประชาชนที่เดินทางภายในประเทศ
4.1 วิธีการอัพโหลดบัตรประชาชน



ส าหรับประชาชนที่เดินทางภายในประเทศ
4.2 กรอกข้อมูลส่วนตัวและประวัติสุขภาพให้ครบถ้วนและถูกต้อง



4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมกด ‘SUBMIT’ เพื่อส่งข้อมูลให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข



ระบุต าแหน่งสถานที่กักตัวด้วยฟังก์ชั่น ‘Send my Location’

หากไมร่ะบุต าแหน่ง หรือออกนอกพ้ืนที่ที่ได้แจ้งไว้แล้วเกินกว่า 50 เมตร 
ถือว่ามีความผิดตามประกาศกรมควบคุมโรค



เมื่อถึงสถานที่กักตัวแล้ว 
ให้ระบุต าแหน่งด้วยฟังก์ชั่น 
SEND MY LOCATION 
โดยการเขย่ามือถือ

1. เปิด AOT App แล้วท าการ
เขย่ามือถือ

2. กด ‘SEND MY LOCATION’ 3. เมื่อท าการระบุต าแหน่ง
เรียบร้อยแล้วให้กด ‘OK’



รายงานตัวส าหรับผู้ต้องกักตัว 14 วันด้วยฟังก์ชั่น ‘DALIY HEALTH’



1. เปิด AOT App เลือก
แบนเนอร์ COVID-19

2. เลือก ‘Daily Health’ เพื่อ
เข้าสู่การกรอกประวัติสุขภาพ

3. เลือก ‘Fill Out Daily 
Health Form’



4. กรอกข้อมูลสุขภาพตาม
จริงเรียบร้อยแล้วกด 
‘SUBMIT’

5. ถ่ายรูปยืนยันตัวตนเพื่อเก็บ
ประวัติสุขภาพ
กด ‘Use Photo’ เพื่อส่งข้อมูล

6. ส่งข้อมูลประวัติสุขภาพ
เรียบร้อยแล้ว กด ‘OK’


