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WAC THAIID & PASSPORT คืออะไร 
WAC ThaiID & Passport คือโปรแกรมอานบตัรประชาชนไทยสมารทการดและพาสปอรตตามมตรฐาน ICAO ที่สามารถอาน

ขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว ใชงาย สามารถใชงานรวมกับโปรแกรมอ่ืนที่ตองใชขอมูลจากบัตรประชาชน เชน ระบบ

ลงทะเบียน, ระบบสมาชิก, ระบบแลกบัตรเขาออก (Visitor), ระบบเลือกตั้ง ฯลฯ ไดทันที 

คุณสมบัติ 

 อานขอมูลจากบัตรประชาชนและพาสปอรตแลวสงไปยังโปรแกรมตางๆท่ีตองการได เชน Word, Excel, 

Notepad ฯลฯ 

 บันทกึขอมูลจากบัตรประชาชนและพาสปอรตเปน text file  

 บันทกึภาพเจาของบัตร/ ภาพหนาพาสปอรต เปน jpg  

 สงออกขอมูลเปน Excel และ PDF ได 

 สำหรับ Software Developer  สามารถดึงขอมูลเช่ือมตอกับ Web Application ไดงายๆ รองรับ ทุก 

browser 

 ใชงาย แคเสียบบัตรเขาไปในเครื่องอาน ก็สามารถอานขอมลูจากบัตรไดทันที 

 ลดความผิดพลาดจากการพิมพเอง สามารถอานขอมลูตางๆจากบัตรและพาสปอรตได เชน ชื่อ, ท่ีอยู, เลขท่ี

บัตรประชาชน และรายละเอียดอ่ืนๆตามหนาบัตรและพาสปอรตรวมถึงภาพเจาของบัตรดวย 

 ใชงานรวมกับโปรแกรมอ่ืนที่ตองใชขอมูลจากบัตรประชาชนและพาสปอรต เชน ระบบลงทะเบียน, ระบบ

สมาชิก, ระบบแลกบัตรเขาออก (Visitor), ระบบเลือกตั้ง เปนตน  

ข้ันตอนการลงทะเบียนใชงาน 
1. ดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม WACThaiIDAndPassport.exe เพ่ือเปดโปรแกรม  

2. หากยังไมไดลงทะเบียน จะมีขอความแจงใหลงทะเบียนการใชงานกอน 

3. ที่เมนูบาร ไปทีเ่ก่ียวกับ แลวเลือก “ลงทะเบียนใชงาน” 

 

4. จะไดหนาจอตามภาพ ใหสงตวัเลขในวงลมสีแดงตามภาพ กลับมายงับริษัทฯ เมื่อไดรับ Activate code จากทาง

บริษัทฯแลว ใหใสในชอง License Key แลวคลิกที่ Activate เพื่อลงทะเบียนการใชงาน  

สงตัวเลขกลับมาตามชองทางตางๆดังน้ี 

 โทรศัพท – 025303809-10, 025381038, 025399352 

 แฟกซ – 025383098 
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 Line ID : wac-line 

 E-Mail : jew@wacinfotech.com 

 Facebook : https://www.facebook.com/thaismartcardreader/ 

 

หมายเหตุ 

1. การใชงาน 1 license/ คอม 1 เคร่ือง หากมีการลงวินโดสใหมใช activate code เดิมได แตหากมีการเปลี่ยน 

Harddisk ตองซื้อ license ใหม 

การใชงาน 

 

สวนการอานบัตร

ประชาชน 

สวนการอาน

พาสปอรต 
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1. การเปดการใชงาน Keyboard Wedge 

 จากหนาจอหลักติ๊ก  หนาหัวขอ Enable keyboard wedge ตามภาพ 

 

 

2. การสรางโปรไฟลใชงาน 

การสรางโปรไฟลการใชงานคือ การสรางรูปแบบการใชงานที่ใชบอยๆเก็บไว เชน ใน Excel อาจจะตองการขอมูลตามหนา

บัตรทั้งหมด, ใน notepad อาจจะตองการแคช่ือ-นามสกุล เปนตน การสรางโปรไฟลเก็บไว ทำใหการทำงานงายขึ้น ไมตอง

เสียเวลาตั้งคาภายหลัง การสรางโปรไฟลมีขั้นตอนเหมือนกันท้ังบัตรประชาชนและพาสปอรต ในที่นี้จงึขออธิบายเฉพาะการ

สรางโปรไฟลจากบัตรประชาชน 

 

 คลิกที่ Current profile จะไดหนาจอรายชื่อ Profile ที่มีตามภาพ 

 

 การสราง Profile ใหม ใหคลิกที่ Create จะไดหนาจอตามภาพ 
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1. ใสช่ือโปรไฟลที่ตองการ 

2. คลิกเลือกหัวขอที่ตองการ แลวคลกิลูกศรเพื่อเพ่ิมขอมูลไปทางชองซาย (3) 

3. คั่นแตละหัวขอดวย 

a. Down – ชองถัดลงมา 1ชอง (ตองมีที่วางสำหรับขอมลู ถาไมมี ขอมูลจะเรียงตอกันไป) 

b. Tab – ชองถัดไปดานขวา 1 ชอง 

c. Enter – เคาะ enter 1 ครั้ง ใหขอมูลอยูชองถัดลงมา 1 ชอง 

d. Space – เวนวรรค 1 เคาะ 

e. Up – ชองถัดข้ึนไป 1 ชอง 

หมายเหตุ - หากตองการลบหัวขอใดในชอง 3 ใหกดปุม Delete ที่แปนพิมพไดเลย 

4. คลิก Save เพ่ือบันทึกโปรไฟล 

5. หากตองการลบโปรไฟล ใหเลือกโปรไฟลนั้นแลวคลิกปุม Delete ทีห่นาโปรแกรม 

 

 

1 

2 

3 

4 
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3. การลบโปรไฟลใชงาน 

 คลิกที่ Profile ที่ตองการ แลวคลกิที่ Delete 

 

 

4. การอานขอมูลเพื่อกรอกฟอรม 

กรณลีูกคามีฟอรมอยุแลว เชน ใบเสนอราคา, ออกบิล, ตารางรายชือ่ ฯลฯ และตองการกรอกขอมูลจากบัตรและพาสปอรต

บางสวนลงในฟอรมนั้น ใหใชวิธีนี้ 

4.1. จากบัตรประชาชน 

4.1.1. ผูใชตองเตรยีมไฟลฟอรมเอกสารไวกอน (รองรับไฟลที่เปน office เชน excel) 

4.1.2. หลังจากตั้งโปรไฟลเรยีบรอยแลว ใหเปดโปรแกรมทีต่องการไวกอน เชน ใหเปด Excel หาก

ตองการสงขอมูลไปยังฟอรม Excel (ใบเสนอราคา, ตารางรายชื่อ เปนตน) แลวคลิกเลือกตำแหนง

แรกที่ตองการใหขอมูลใสเขาไปเมือ่อานได ตามตัวอยาง 

 
ฟอรมนี้ทำขึ้นเพื่อเปนตัวอยาง 

 

4.1.3. คลิกที่ Select target application จะไดหนาจอดังภาพ คลิกเลือกไฟลที่ตองการ 
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4.1.4. เลือกโปรไฟล หรือรูปแบบขอมลูทีต่องการ โดยการคลิกที่ Current Profile จะไดหนาจอตามภาพ

ขวา เลือกโปรไฟลที่ตองการแลวคลิกที่ OK (หากตองการใหแสดงภาพดวย ใหติ๊ก  ที่  Read 

with photo 

 

4.1.5. ตรวจสอบการเชื่อมตอ USB ระหวางเครื่องอานกับคอมพิวเตอร  

4.1.6. คลิกที่ปุม Start ที่หนาจอโปรแกรม 

4.1.7. เสียบบัตรประชาชนลงไปใหสุดจนไฟแสดงสถานะขึ้นสีแดงตามภาพ 

 

4.1.8. ขอมูลจากบัตรประชาชนจะแสดงในหนาจอตามภาพ 
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4.1.9. และขอมลูจากบัตรจะปรากฏทีไ่ฟลที่เราเลือกไวดวยตามรูปแบบทีเ่รากำหนดไว ตามตัวอยาง 

 

ฟอรมนี้ทำขึ้นเพื่อเปนตัวอยาง 

 

4.2. จากพาสปอรต 

4.2.1. ใชข้ันตอนเดียวกับ 4.1. การอานขอมูลจากบัตรประชาชน 

4.2.2. การวางพาสปอรตที่ถูกตอง ใหวางดานที่เปนแถบ MRTD ไวชิดดานบนซาย 

  

4.2.3. ถาอานได จะปรากฏหนาจอตามภาพที่หนาจอหลัก 
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5. การ Export ขอมูล 

การ export ขอมลูคือการที่อานขอมูลมาแลว export ขอมูลทั้งหมดเปนไฟลโดยผูใชไมสามารถเลือกไดวาจะเอาอะไรบาง  

5.1. การ Export ขอมูลจากบัตรประชาชน  

ไดออกมา 3 แบบ 

1. Text file + ภาพเจาของบัตร (Jpg) 

2. Excel 

3. PDF 

คลิกที่ปุม  จะไดหนาจอทางดานขวา 

 

 เลือกเครื่องอานบัตรสมารทการดที่ตองการในชอง Reader  

 ติ๊ก  หนาหัวขอที่ตองการ ไดแก 

o Export as Text file +Picture คอื สงออกขอมูลจากบัตรเปน Text และภาพเจาของบัตรเปน jpg 
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o Export as xlsx คือ สงออกขอมูลทั้งหมดเปน Excel พรอมภาพเจาของบัตรในไฟลดวย 

o Export as PDF คือ สงออกขอมูลทั้งหมดเปน PDF พรอมภาพเจาของบัตร เลือกไดวาจะใหเปน A4 หรือ A5 

 เลือกตำแหนงเก็บไฟลตามตำแหนงที่ตองการ 

 คลิกที่ SAVE 

 ตรวจสอบการเช่ือมตอ USB ระหวางเครื่องอานกับคอมพิวเตอร  

 คลิกที่ปุม Start ที่หนาจอโปรแกรม 

 เสียบบตัรประชาชนลงไปใหสุดจนไฟแสดงสถานะข้ึนสีแดง 

 เสร็จแลว ไฟลที่ตองการจะถูกบันทึกอัตโนมัติในโฟลเดอรที่ไดกำหนดไวลวงหนา 

5.2. ตัวอยางไฟล 

 

Text file + ภาพเจาของบัตร 

 

Excel 



Page 11 of 14 

 

 

PDF 

 

 

 

5.3. การ Export ขอมูลจากพาสปอรต  

ไดออกมา 3 แบบ 

1. Text file + ภาพหนาพาสปอรต (Jpg) 

2. Excel 

3. PDF 

คลิกที่ปุม  จะไดหนาจอทางดานขวา 

 

 เลือกเครื่องสแกนพาสปอรตที่ตองการในชอง Model 

 ติ๊ก  หนาหัวขอที่ตองการ ไดแก 

o Export as Text file +Picture คอื สงออกขอมูลจากบัตรเปน Text และหนาพาสปอรตเปน jpg 

o Export as xlsx คือ สงออกขอมูลทั้งหมดเปน Excel พรอมภาพหนาพาสปอรตในไฟลดวย 
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o Export as PDF คือ สงออกขอมูลทั้งหมดเปน PDF พรอมภาพหนาพาสปอรต เลือกไดวาจะใหเปน A4 หรือ A5 

 เลือกตำแหนงเก็บไฟลตามตำแหนงที่ตองการ 

 คลิกที่ SAVE 

 ตรวจสอบการเช่ือมตอ USB ระหวางเครื่องอานกับคอมพิวเตอร  

 คลิกที่ปุม Start ที่หนาจอโปรแกรม 

 เสียบบตัรประชาชนลงไปใหสุดจนไฟแสดงสถานะข้ึนสีแดง 

 เสร็จแลว ไฟลที่ตองการจะถูกบันทึกอัตโนมัติในโฟลเดอรที่ไดกำหนดไวลวงหนา 

 

 

 

 

 

5.4. ตัวอยางไฟล 

 

Text file 
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ภาพหนาพาสปอรต Jpg 

 

Excel 
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PDF 

 

ปญหาและการแกไข 

ปญหา การแกไข 

1. อานพาสปอรตไมได 1. หากไฟที่สแกนเนอรไมติด ใหตรวจสอบการเชื่อมตอ 

2. หากไฟติดแตสแกนไมได ใหทำดังนี้ 

2.1. ใหติดต้ัง vcredist_x86 – 2008.exe กอน  

2.2. หากยังไมได ใหตดิตั้ง vcredist_x86 – 2012.exe 

2.3. ทั้ง 2.1, 2.2. มีใหในแผนซีดีโปรแกรม 

2. เสียบบตัรแลวสแกนใบแรกได แต

สแกนใบตอไปไมได 

1. อาจเปนเพราะข้ันตอนไมถูกตอง ใหทำตามลำดับดังนี ้

1.1. คลิกปุม start กอน 

1.2. เสียบบตัรที่เครื่องอาน 

1.3. รอจนขอมูลแสดงในหนาจอหรือในไฟลที่ตองการ 

1.4. คลิกปุม Stop 

1.5. ดังบัตรออก อยาเสียบคางไว 

1.6. เมื่อจะอานบัตรใบใหม ใหทำตาม 1.1 – 1.5 ตามลำดับ 

ติดตอเรา 
บริษัท แวค รีเสริช จำกัด 9 ซ.ลาดพราววังหิน 33   ถ.ลาดพราววังหิน แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230 

โทร. 025381038, 025399352, 025303809-10 Fax. 025383098 E-Mail : sales@wacinfotech.com 

Website : www.wacinfotech.com  Line ID : @wacresearch (มี @ ขางหนาดวย) 


