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ภาพรวม 
1. WAC VISITOR PASS LITE คืออะไร 

WAC VISITOR PASS LITE คือระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อที่สามารถเก็บข้อมูลทั้งผู้มาติดต่อและ

ผู้รับการติดต่อได้ ใช้ง่าย ไม่เก่งคอมพิวเตอร์ก็ใช้เป็น แก้ปัญหาการแลกบัตรล่าช้า ขั้นตอนน้อย ผู้มา
ติดต่อไม่ต้องรอคิวนาน แก้ปัญหาการกรอกข้อมูลผิด เพราะอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน/ใบขับขี่และ
กรอกข้อมูลลงระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์เอง แก้ปัญหาการบัตรหาย คืนบัตรผิด เพราะไมจ่ำเป็นต้อง
เก็บบัตรของผู้ติดต่ออีกต่อไป ป้องกันเหตุร้าย เพิ่มความปลอดภัย ตรวจสอบผู้มาติดต่อขาเข้าและออกวา่
ตรงกันหรือไม่ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ง่าย เหมาะกับโรงงาน, คลังสินค้า และทุกที่ที่ต้องการความ
ปลอดภัยในการเข้า-ออกสูง 

2. System Requirement 
 OS : Win 7/8/10 
 Intel I3 Gen2up processor 
 DVD-ROM Driver 
 2 Available USB 2.0 Port or more 
 4GB RAM or higher  
 3GB free HDD space or larger 

3. อุปกรณ์ที่มีให้ในกล่อง 
 PIPO X9S 1 เครื่อง (หรือ PC All in one อื่นๆ) 

 เครื่องอ่านบัตรประชาชน 1 เครื่อง 
 เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก 1 เครื่อง 
 Webcam 1 ตัว 

 Thermal printer 1 เครื่อง 

 USB Hub 1 ตวั 

 คีย์บอร์ด 1 ชิ้น 
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การติดตัง้ Hardware 
ต่ออุปกรณต์่างๆเข้ากับ Port USB ของเครื่องคอมตามภาพ หากที่ตวัเครือ่ง Port USB ไมพ่อ สามารถ

ใช้ USB Hub ได ้

 

การติดตัง้ Software 
1. ในซีดี ดบัเบิ้ลคลกิที ่WacVisitor_Setup.exe 

2. จะได้หน้าจอตามภาพใหก้ด Next 
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3. จากนั้นจะขึ้นหนา้จอให้ติดตัง้ กดที ่Install แล้วรอจนกวา่การติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์ 

 

การใช้งาน 
1. การต้ังค่า 

1.1. ตั้งค่าประเภท Visitor 

ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน  เพื่อเปดิโปรแกรม จะได้หน้าจอตามภาพ 

 



Page | 5  
 
 

 ไปที่ไอคอน  เพื่อเข้าสู่การตัง้ค่า 

 
 

 ไปที่  เพื่อเขา้สูก่ารต้ังค่าประเภทผู้มาติดต่อไดต้ามต้องการ 

 

1. พิมพ์ชื่อประเภท Visitor ที่
ต้องการลงในช่อง 

2. กดที่เพิ่ม เพื่อเพ่ิมประเภทใน
รายการ 

3. หากต้องการลบ ให้เลือก
ประเภทแลว้คลิกที่ลบ 

4. หากต้องการแก้ไข ให้คลิก
เลือกประเภท แก้ไขชื่อที่ช่อง
หมายเลข 1 แล้วคลิกทีแ่ก้ไข 

 

1.2. ตั้งค่า White list 

White list คือการต้ังรายชื่อที่อนุญาตให้เข้าได้ 

 ไปที่ไอคอน  เพื่อเข้าสู่การตัง้ค่า 

 ไปที่  เพื่อเขา้สูก่ารต้ังค่า white list 

1 

2 
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 กรณีมีไฟล์ excel อยูแ่ล้ว ให้คลิกที ่  เพื่อนำเข้าไฟล์ที ่white list ทีเ่ตรียมไว้ โดย excel ที่

นำเข้าต้องตั้งช่ือเป็นภาษาอังกฤษ และตอ้งมีรูปแบบคอลมัน์และข้อมูลตามภาพล่างนี้ 

 

 กรณตี้องการเพ่ิมเข้าไปเอง ให้กรอกเลขบัตรประชาชน ช่ือสกุล ลงในช่อง1, 2 กรอกเวลา
เริ่มต้นสิน้สุดในรูปแบบของ HH:MM:SS แล้วคลกิที่เครือ่งหมาย + 

 กรณตี้องการลบรายช่ือ ให้เลือกชื่อนั้นแล้วคลกิที่เครื่องหมาย - 
 เวลาทีม่ีคนใน white list เขา้มา ระบบจะแสดงหนา้จอแจ้งเตือน เพื่อให ้รปภ.ทราบว่าคนนี้เปน็ผู้

ได้รับอนุญาตให้เข้าได้ 
 

1.3. ตั้งค่า Black list 

 ไปที่ไอคอน  เพื่อเข้าสู่การตัง้ค่า 

 ไปที่  เพื่อเขา้สูก่ารตั้งค่า Black list จะได้หนา้จอตามภาพ 
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 กรณีมีไฟล์ excel อยูแ่ล้ว ให้

คลิกที ่  เพื่อนำเขา้ไฟล์ที ่
Black list ทีเ่ตรียมไว ้

 กรณตี้องการเพ่ิมเข้าไปเอง ให้
กรอกเลขบตัรประชาชน ชื่อสกุล 
ลงในช่อง1, 2 กรอกเวลาเริม่ต้น
สิ้นสุดในรูปแบบของ 
HH:MM:SS แล้วคลิกที่
เครื่องหมาย + 

 กรณตี้องการลบรายช่ือ ให้เลือก
ช่ือนั้นแลว้คลิกที่เครื่องหมาย - 

 Excel ที่นำเขา้ต้องตั้งช่ือเป็นภาษาอังกฤษ และต้องมรีูปแบบคอลัมน์และข้อมูลตามภาพล่างนี้ 

 

 เวลาทีม่ีคนใน Blacklist เขา้มา ระบบจะแสดงหนา้จอแจ้งเตือน เพื่อให ้รปภ.พิจารณาว่าจะให้

ผ่านหรือไม ่

1.4. การต้ังค่ากล้อง 
ผู้ใช้สามารถบันทึกแผนกทีต่้องการติดต่อไว้ก่อน เพื่อความสะดวกในการค้นหา 

 ไปที่ไอคอน  เพื่อเข้าสู่การตัง้ค่า 

 ไปที่  เพื่อเขา้สูก่ารตั้งค่า จะได้หน้าจอตามภาพ 

  

1 2 

1 
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 คลิกเลือกรายชื่อกล้องที่ตอ้งการ 
 กดตกลง 

 

1.5. การใส่โลโก้ในสลิป 
ผู้ใช้สามารถใส่โลโก้ในสลปิได้ โดยการทำไฟลข์นาด 176x120 px แล้วตั้งช่ือเป็น logo.png แล้ว

นำไปวางทับใน Path C:\Program Files (x86)\WAC Research\WACVISITOR  

2. การใช้งานแบบ Online/ Offline 

ระบบสามารถใช้งานไดท้ั้งแบบ Online และ Offline โดยการใช้งาน Online ถือเป็น Option ที่

ต้องมกีารเช่า Cloud Server เพิ่มเติม กรณุาติดตอ่กับบรษิทัฯเพ่ือขอรายละเอียด 

 

 กรณีใช้ Online ให้ใส่ชื่อผูใ้ช้และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบยีนไว้ จากนัน้กดยืนยัน จากนั้น

ข้อมูลต่างๆทีเ่กิดขึ้นหลังจากนี้จะถูกบนัทึกไว้ใน Server ทนัท ีหากมีการใช้งานแบบ 

Online แล้วจะมปีุ่ม   ปรากฏขึ้นในหนา้จอหลัก 

 กรณีใช้ Offline ให้กดปุ่ม “ใช้แบบ Offline”  จากนัน้ขอ้มูลต่างๆที่เกดิขึ้นหลังจากนี้จะถกู

บันทึกไว้ในตวัเครื่อง หากมีการเปิดใช้งานแบบ Online เมือ่ไหร่ ก็สามารถอัพโหลดข้อมูล

เข้าออกจากตัวเครื่องเข้า Server ได้โดยกดที่ปุ่ม  ที่อยูใ่นหน้าจอหลัก 

3. การแลกบัตรเข้า 
3.1. แลกดว้ยบัตรประชาชน 

1. ผู้มาติดต่อยื่นบตัรประชาชนให้ รปภ. 
2. จากหนา้จอหลัก กดปุ่มเขา้ 
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3. จะได้หน้าจอตามภาพ 

 

4. กรอกเลขบตัร Visitor ที่ต้องการ 
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5. กดที่รปูบัตรประชาชน  จะขึน้ข้อความให้เสียบบตัรประชาชนทีเ่ครื่องอ่าน แล้วรอ
สักครู ่ข้อมูลจากบตัรจะปรากฎตามภาพ 

 

6. เลือกประเภทผู้มาติดต่อ ประเภทที่ไดต้ั้งค่าไว้ก่อนหน้านีจ้ะมาแสดงตรงนี้ 

 

7. หากต้องการกรอกข้อมูลเพ่ิมเติม ให้คลิกที่ปุ่มข้อมลูเพิ่มเติม  จะได้หนา้จอตามภาพ  
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8. พิมพ์สถานทีต่ิดต่อทีต่้องการ เช่น เลขที่บา้น เลขที่ห้อง เป็นตน้ 
9. พิมพ์ทะเบียนรถทีต่้องการ 
10. เลือกชนิดของรถจาก Drop down list 

 

11. กรอกข้อมูลอื่นๆที่ต้องการ เสร็จแล้ว กดตกลง 
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12. สามารถเกบ็ภาพได้ 1 ภาพ (จากกล้อง) โดยจะเกบ็เปน็ภาพพาหนะ, ภาพคนที่มาติดต่อ, ภาพ
ทรัพย์สนิที่นำเข้า หรือภาพบัตรอื่นๆก็ไดแ้ล้วแตผู่้ใช้ต้องการ โดยกดที่ช่อง “กด เพือ่ถ่ายภาพ”  

 

13. กลับมาหนา้จอหลักจากนัน้กด OK  ระบบจะพิมพส์ลิปไดท้ันที 

 

3.2. แลกดว้ยใบขบัขี ่
1. ผู้มาติดต่อยื่นบตัรประชาชนให้ รปภ. 
2. จากหนา้จอหลัก กดปุ่มเขา้ จะเข้าสู่หน้าจอแลกบัตรเขา้ 
3. กรอกเลขบตัร Visitor ที่ต้องการ 

 

4. กดที่รปูใบขับขี่   จะขึ้นขอ้ความให้รูดใบขบัขีท่ี่เครื่องอ่าน แลว้รอสกัครู ่ข้อมูลจากบตัร
จะปรากฎตามภาพ 
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5. เลือกประเภทผู้มาติดต่อ ประเภทที่ไดต้ั้งค่าไว้ก่อนหน้านีจ้ะมาแสดงตรงนี้ 

 

6. หากต้องการกรอกข้อมูลเพ่ิมเติม ให้คลิกที่ปุ่มข้อมลูเพิ่มเติม  จะได้หนา้จอตามภาพ 
กรอกข้อมูลได้ตามต้องการ เสร็จแล้วกดบันทกี 

 

7. สามารถเกบ็ภาพได้ 1 ภาพ (จากกล้อง) โดยจะเกบ็เปน็ภาพพาหนะ, ภาพคนที่มาติดต่อ, ภาพ
ทรัพย์สนิที่นำเข้า หรือภาพบัตรอื่นๆก็ไดแ้ล้วแตผู่้ใช้ต้องการ โดยกดที่ช่อง “กด เพ่ือถ่ายภาพ” 

8. กลับมาหนา้จอหลักจากนัน้กด OK  ระบบจะสลปิได้ทันที 
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3.3. แลกดว้ยบัตรอ่ืน  
กรณทีีใช้บัตรอ่ืน เช่น บัตรแทก๊ซี,่ บตัรพนักงาน หรือบตัรประชาชน, ใบขับขี่ไมส่ามารถอ่านได้ จะ
ใช้วิธีถา่ยรูปแทน 

1. ผู้มาติดต่อยื่นบตัรประชาชนให้ รปภ. 
2. จากหนา้จอหลัก กดปุ่มเขา้ 
3. กรอกเลข Visitor  

4. เลือกประเภท Visitor 

5. ถ่ายภาพบตัรเก็บไว้ในช่อง ภาพถา่ยจากกล้อง (กด เพื่อถ่ายภาพ) 
6. คลิกข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือกรอกรายละเอียดเพิ่ม(ถ้ามี) 
7. กด OK 

8. สั่งพิมพ์สลิปหากต้องการพิมพ์สลิปให้ผู้มาติดต่อ 

4. การแลกบัตรออก 
1. ผู้มาติดต่อยื่นบตัรคนืให้ รปภ. 
2. รปภ.กดปุ่ม “ออก” บนหนา้จอหลัก 
3. คีย์เลข Visitor หรือจะใช้วิธสีแกน QR Code ก็ได้จากนัน้กดปุ่ม OK 

4. คลิก OK อกีครั้ง เม่ือขึ้นคำวา่ สำเร็จ สเีหลือง เป็นอันเสรจ็ขั้นตอนขาออก 
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5. รายงาน 
5.1. รายงานการเขา้ออก 

 จากหนา้จอหลักคลิกทีปุ่่ม  จะได้หน้าจอรายงานดังภาพ ค้นหาจากเลข Visitor ได้ 

 

 หากต้องการส่งออกรายงานเป็น Excel ให้มาที่หน้าจอหลักแล้วคลิกไอคอนส่งออกเป็น 

Excel  

 

ติดต่อเรา    

บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด เลขที ่9 ซ.ลาดพรา้ววังหิน 33 ถ.ลาดพรา้ววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพรา้ว 
กทม.10230  
โทร.025303809-10, 025399352, 025381038 แฟกซ.์ 025383098 Line ID : @wacresearch  

E-Mail : sales@wacinfotech.com Website : www.wacinfotech.com 

 


