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WAC THAIID คืออะไร 
WAC ThaiID คือโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนไทยสมาร์ทการ์ด ท่ีสามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ใช้ง่าย สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนท่ีต้องใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน เช่น ระบบลงทะเบียน, ระบบสมาชิก, ระบบแลก
บัตรเข้าออก (Visitor), ระบบเลือกต้ัง ฯลฯ ได้ทันที 

คุณสมบัติ 

 อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแล้วส่งไปยังโปรแกรมต่างๆที่ต้องการได้ เช่น Word, Excel, Notepad ฯลฯ 
 บันทึกข้อมูลจากบัตรเป็น text file และภาพเจ้าของบัตรเป็น jpg ได้ 
 ใช้ง่าย แค่เสียบบัตรเข้าไปในเคร่ืองอ่าน ก็สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรได้ทันที 
 ลดความผิดพลาดจากการพิมพ์เอง สามารถอ่านข้อมูลต่างๆจากบตัรได้ เช่น ชื่อ, ท่ีอยู่, เลขท่ีบัตรประชาชน, 

วันเกิด, วันออกบัตร, วันหมดอายุ และรายละเอียดอ่ืนๆตามหน้าบัตรรวมถึงภาพเจ้าของบัตรด้วย 
 ใช้ตรวจบัตรประชาชนว่าเป็นของจริง มิได้ปลอมแปลงมา  

ข้ันตอนการลงทะเบียนใช้งาน 
1. ดับเบิ้ลคลิกท่ีโปรแกรม WAC ThaiID.exe เพ่ือเปิดโปรแกรม  
2. หากยังไม่ได้ลงทะเบียน จะมีข้อความแจ้งให้ลงทะเบียนการใช้งานก่อน 
3. ท่ีเมนูบาร์ ไปท่ีเกี่ยวกับ แล้วเลือก “ลงทะเบียนใช้งาน” 

 
4. จะได้หน้าจอตามภาพ ให้ส่งตัวเลขท่ีปรากฏตามวงกลมสีแดง กลับมายังบริษัทฯ เม่ือได้รับ Activate code จากทาง

บริษัทฯแล้ว ให้ใส่ในช่อง License Key แล้วคลิกท่ี Activate เพ่ือลงทะเบียนการใช้งาน 

  
หมายเหตุ 

1. การใช้งาน 1 license/ คอม 1 เครื่อง หากมีการลงวินโดส์ใหม่ใช้ activate code เดิมได้ แต่หากมีการเปล่ียน 
Harddisk ต้องซ้ือ license ใหม่ 



Page 3 of 11 
 

การใช้งาน 
1. การเปิดการใช้งาน Keyboard Wedge 

1.1. จากหน้าจอหลักให้ไปท่ีเมนู ต้ังค่า—> เปิดการใช้งาน 

 
 

1.2. จะได้หน้าจอตามภาพ ให้ต๊ิก  หน้าช่อง เปิดการใช้งาน Keyboard wedge แล้วคลิกท่ีบันทึก 

 

1.2.1. ต๊ิก  ท่ีหน้าช่องเปิดการใช้งาน Keyboard wedge เพ่ือให้ส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมต่างๆได้ (ต้องต๊ิก 
) 

1.2.2. ต๊ิก  ท่ีหน้าช่อง ส่งออกเป็น 
1.2.2.1. Text file + picture – เพ่ือส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ text และภาพเจ้าของบัตรเป็น jpg 
1.2.2.2. XLSX – เพ่ือส่งออกข้อมูลและภาพเป็นไฟล์ Excel ลักษณะของข้อมูลจะเรียงกันลงมาอยู่ในไฟล์

เดียวกัน 
1.2.2.3. PDF - เพ่ือส่งออกข้อมูลและภาพเป็นไฟล์ PDF ลักษณะของข้อมูลจะเป็น 1 คน/ 1 ไฟล์ เลือก

ขนาดได้ว่าจะให้เป็น A4 หรือ A5 
1.2.3. ต๊ิก  ท่ีหน้าช่อง ส่งข้อมูลไปยัง Windows Title ท่ีระบุ เพ่ือให้ส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมปลายทางตาม

ชื่อท่ีกําหนดไว้ได้ (ต้องต๊ิก ) 
1.2.4. ต๊ิก  ท่ีหน้าช่องเก็บ logs เพ่ือให้เก็บ logs การใช้งานโปรแกรม เวลาเกิดปัญหาก็ส่ง logs นี้กลับมา

ให้ท่ีบริษัทฯเช็คความผิดพลาดได้(ต้องต๊ิก ) 
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2. การสร้างโปรไฟล์ใช้งาน 
การสร้างโปรไฟล์การใช้งานคือ การสร้างรูปแบบการใช้งานท่ีใช้บ่อยๆเก็บไว้ เช่น ใน Excel อาจจะต้องการข้อมูลตามหน้า
บัตรท้ังหมด, ใน notepad อาจจะต้องการแค่ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น การสร้างโปรไฟล์เก็บไว้ ทําให้การทํางานง่ายข้ึน ไม่ต้อง
เสียเวลาต้ังค่าภายหลัง 

2.1. ไปท่ีเมนูไฟล์  สร้าง Profile 

 
2.2. จะได้หน้าจอตามภาพ 

 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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1. ใส่ชื่อโปรไฟล์ท่ีต้องการ 
2. คลิกเลือกหัวข้อท่ีต้องการ แล้วคลิกลูกศรเพ่ือเพ่ิมข้อมูลไปทางช่องซ้าย (3) 
3. คั่นแต่ละหัวข้อด้วย 

a. Down – ช่องถัดลงมา 1ช่อง (ต้องมีท่ีว่างสําหรับข้อมูล ถ้าไม่มี ข้อมูลจะเรียงต่อกันไป) 
b. Tab – ช่องถัดไปด้านขวา 1 ช่อง 
c. Enter – เคาะ enter 1 คร้ัง ให้ข้อมูลอยู่ช่องถัดลงมา 1 ช่อง 
d. Space – เว้นวรรค 1 เคาะ 
e. Up – ช่องถัดข้ึนไป 1 ช่อง 

หมายเหตุ - หากต้องการลบหัวข้อใดในช่อง 3 ให้กดปุ่ม Delete ท่ีแป้นพิมพ์ได้เลย 
4. คลิก Save เพ่ือบันทึกโปรไฟล์ 
5. หากต้องการลบโปรไฟล์ ให้เลือกโปรไฟล์นั้นแล้วคลิกปุ่ม Delete ท่ีหน้าโปรแกรม 

 

3. การอ่านข้อมูลจากบัตร 

 
3.1. หลังจากตั้งโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรมท่ีต้องการ เช่น ให้เปิด Excel หากต้องการส่งข้อมูลจากบัตร

ไปยัง Excel แล้วคลิกเลือกตําแหน่งแรกท่ีต้องการให้ข้อมูลใส่เข้าไปเม่ืออ่านได้ ตามตัวอย่าง 

 
 

3.2. คลิกท่ีเมนู โปรแกรมปลายทาง จะได้หน้าจอดังภาพ เลือกไฟล์ท่ีต้องการแล้วคลิก OK  
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3.3. เลือกโปรไฟล์ หรือรูปแบบข้อมูลท่ีต้องการ โดยการคลิกท่ี Profile ปัจจุบัน จะได้หน้าจอตามภาพ เลือกโปรไฟล์
ท่ีต้องการแล้วคลิกท่ี OK 

 
3.4. โปรแกรมปลายทางและ Profile ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นสิ่งท่ีเลือกไว้ 

 
3.5. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ระหว่างเคร่ืองอ่านกับคอมพิวเตอร์ เสียบบัตรประชาชนลงไปให้สุดจนไฟแสดง

สถานะขึ้นสีแดงตามภาพ 
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3.6. กดปุ่ม Read ข้อมูลจากหน้าบัตรจะปรากฏท่ีหน้าจอ ตามภาพ 

 
3.7. และข้อมูลจากบัตรจะปรากฏท่ีไฟล์ท่ีเราเลือกไว้ด้วยตามรูปแบบท่ีเรากําหนดไว้ ตามตัวอย่าง 
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4. การ Export ข้อมูลจากบัตร 
การ Export ข้อมูล ทําได้ 3 รูปแบบคือ  

1. Text file + ภาพเจ้าของบัตร (Jpg) 
2. Excel 
3. PDF 

ไปท่ีเมนู ต้ังค่า  เปิดการใช้งาน จะได้หน้าจอตามภาพ 

 
1. ส่งออกเป็น Text file + Picture 

 ต๊ิก  หน้าหัวข้อส่งออกเป็น text file + picture 

 เลือกตําแหน่งเก็บไฟล์ตามตําแหน่งท่ีต้องการ 
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 คลิกท่ีบันทึก 

 ท่ีหน้าจอหลักให้ต๊ิกเคร่ืองหมาย  หน้าหัวข้อ Read with photo 

 

 เสียบบัตรท่ีเคร่ืองอ่านบัตร แล้วคลิกท่ีปุ่ม Read 
 เสร็จแล้ว จะได้ข้อมูลบัตรและภาพเจ้าของบัตรตามภาพ 

 

 และจะปรากฏ text file และภาพเจ้าของบัตรในโฟลเดอร์ท่ีกําหนดไว้ โดยชื่อไฟล์จะถูกต้ังอัตโนมัติให้เป็น
หมายเลขบัตรประชาชนของคนนัน้ 
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2. ส่งออกเป็น Excel 
 ต๊ิก  หน้าหัวข้อส่งออกเป็น Excel 
 เลือกตําแหน่งเก็บไฟล์ตามตําแหน่งท่ีต้องการ 
 คลิกท่ีบันทึก 

 เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Read เพ่ืออ่านบัตร ข้อมูลจะถูกส่งออกเป็น excel อัตโนมัติ และจะแสดงข้อมูลตามภาพ 

 
3. ส่งออกเป็น PDF 

 ต๊ิก  หน้าหัวข้อส่งออกเป็น PDF 
 เลือกตําแหน่งเก็บไฟล์ตามตําแหน่งท่ีต้องการ 
 คลิกท่ีบันทึก 
 เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Read เพ่ืออ่านบัตร ข้อมูลจะถูกส่งออกเป็น PDF อัตโนมัติ และจะแสดงข้อมูลตามภาพ 
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A4 

A5 


