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ภาพรวม 
1. WAC VISITOR PASS PRO คืออะไร 

WAC VISITOR PASS PRO คือระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อพร้อมระบบคิดเงินค่าจอดรถ ที่ใช้ง่าย 

ไม่เก่งคอมพิวเตอร์ก็ใช้เป็น แก้ปัญหาการแลกบัตรล่าช้า ขั้นตอนน้อย ผู้มาติดต่อไม่ต้องรอคิวนาน 
แก้ปัญหาการกรอกข้อมูลผิด เพราะอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน/ใบขับขี่และกรอกข้อมูลลงระบบได้
ทันทีโดยไมต่้องพิมพ์เอง แก้ปัญหาการบัตรหาย คืนบัตรผิด เพราะไม่จำเป็นต้องเก็บบัตรของผู้ติดต่ออีก
ต่อไป ป้องกันเหตุร้าย เพิ ่มความปลอดภัย ตรวจสอบผู ้มาติดต่อขาเข้าและออกว่าตรงกันหรือไม่ 
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ง่าย มีระบบคิดเงินค่าจอด รองรับการคิดเงินค่าจอดหลายรูปแบบ เหมาะกับ
สถานที่ที่มีที่จอดรถจำกัด เช่น คอนโด, โรงพยาบาล, ร้านอาหาร เป็นต้น 

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 
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 ไปที่ไอคอน  เพื่อเข้าสู่การตัง้ค่า 

 ไปที่  เพื่อเขา้สูก่ารต้ังค่าประเภทผู้มาติดต่อไดต้ามต้องการ 

 

 

1. พิมพ์ชื่อประเภท Visitor ที่
ต้องการลงในช่อง 

2. กดที่เพิ่ม เพื่อเพ่ิมประเภทใน
รายการ 

3. หากต้องการลบ ให้เลือก
ประเภทแลว้คลิกที่ลบ 

4. หากต้องการแก้ไข ให้คลิกเลือก
ประเภท แก้ไขช่ือทีช่่อง
หมายเลข 1 แล้วคลิกที่บนัทกึ 

 

1.2. ตั้งค่าการคดิเงินคา่จอด 

 ไปที่ไอคอน  เพื่อเข้าสู่การตัง้ค่า 

 ไปที่  เพื่อเขา้สูก่ารต้ังค่าประเภทผู้มาติดต่อ 
 ดับเบิ้ลคลิกประเภท Visitor ที่ต้องการ จะได้หนา้จอตามภาพ 

 
 

 เลือกประเภทการคิดเงินที่จะต้ังค่า ปุ่ม A, B หรือ C 

1 
2 
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A,B,C คือประเภทการคิดคา่จอด ผู้มาติดต่อแต่ละประเภทสามารถกำหนดรูปแบบการคิดค่าจอดได้ 3 

รูปแบบ เหมาะสำหรบัลานจอดรถทีต่้องมกีารประทับตรา หรือมีเงื่อนไขการจอดอื่นๆที่ก็ไม่แน่ใจวา่ผู้
มาติดต่อจะใช้เงื่อนไขใด เชน่ 

o A – คือการจอดแบบที่ไม่มตีราประทับ ผู้มาติดตอ่อาจจะลืมประทับตราหรอืจอด

ภายในเวลาจอดฟรีก็ได้ 
o B – คือการจอดแบบที่มตีราประทบั เช่น มตีราประทับ 1 ดวง จอดฟรี 3 ชม. 

o C - คือการจอดแบบที่มีตราประทบัหรือเง่ือนไขอื่นเพิ่ม เช่น มีตราประทับ 2 ดวง 

จอดฟรี 5 ชม หรือ มีสลิปซื้อของในรา้นจอดฟร ี3 ชม. เป็นต้น 
หมายเหต ุ
 การต้ังค่า A,B,C นี ้หากเจ้าของสถานที่ไมค่ิดค่าจอดไม่ว่ากรณีใดๆ แค่อยาก

ทราบรายละเอียดผู้มาติดต่อเฉยๆ ก็ไม่ต้องตั้งค่าก็ได้ หรอืจะตั้งคา่แค่ A และไม่

ตั้งค่า B หรือ C ก็ได ้

 

 กรอกคา่จอด 
1. คิดค่าจอด 

ในการกรอกคา่จอด ให้กรอกตัวเลขที่ต้องการจะเกบ็ในแต่ละช่ัวโมงไปเลย  
ตัวอยา่ง : ผู้มาติดต่อประเภททั่วไป A หากไมมี่ตราประทับให้จอดฟร ี30 นาท ีเกินจากนี้คดิ ชัว่โมงละ 

20 บาท เศษของ 1 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 ช่ัวโมง หากจอดคา้งคืนปรับ 1000 บาท ให้ตั้งค่าดังนี้ 

 
 ช่องแรกเป็นช่องคดิเงินกรณีเปน็นาที ให้ใส่ 30 นาท ีคา่จอด 0 บาท 
 1 ชม. 20 บาท ใส่ช่องช่ัวโมงที่ 1 = 20 บาท (ช่ัวโมงที่ 1 เริ่มคิดนบัตั้งแต่หมด

นาททีี่ 30 เปน็ต้นไป) 
 2 ชม. 2x20 บาท ใส่ช่องช่ัวโมงที่ 2 = 40 บาท (เกินจากชั่วโมงที่ 1 ไม่ว่าจะกี่

นาทกี็นับเป็นช่ัวโมงที่ 2 ทันที) 
 3 ชม. 3x20 บาท ใส่ช่องช่ัวโมงที่ 3 = 60 บาท 

 ช่องปรับใส่ 1000 บาท 



Page | 7  
 
 

 กดบันทกึ 
o กรณีมีคา่จอดหลายแบบในแต่ละประเภท ก็ให้ใชว้ิธีเดยีวกัน 

ตัวอยา่ง : ผู้มาติดต่อประเภททั่วไป B คอืมีเงื่อนไขการจอดเพิ่มขึน้มา เช่น มตีราประทับ 1 ดวง จอด

ฟรี 3 ชม. เกินจากนี้คิด ชั่วโมงละ 20 บาท เศษของ 1 ชัว่โมง คิดเป็น 1 ช่ัวโมง หากจอดค้างคืนปรับ 
1000 บาท ให้ตั้งค่าดังนี ้

 

 ช่องแรกเป็นช่องคดิเงินกรณีเปน็นาที ให้ใส่คา่จอด 0 บาท 
 ช่ัวโมงที่ 1-3 จอดฟรี ให้ใส ่0 บาท 
 เกินจากจอดฟรี ช่ัวโมงละ 20 บาท ใสช่่องช่ัวโมงที ่4 = 20 บาท , ช่ัวโมงที ่5 = 

40 บาท, ช่ัวโมงที่ 6 = 60 บาท เป็นต้น 

 ช่องปรับใส่ 1000 บาท 
 กดบันทกึ 

2. ไม่คิดค่าจอด 
 ดับเบิ้ลคลิกที่ประเภท Visitor ทีต่้องการ 

 หากไมต่้องการคิดค่าจอดให้กับ Visitor ประเภทนี ้ให้คลิกที่ไม่คิดค่าบริการ 

 
 ในหน้าตั้งคา่ประเภท Visitor จะขึ้นว่าไม่คิดค่าบรกิารตามภาพ 
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1.3. ตั้งค่า Black list 

 ไปที่ไอคอน  เพื่อเข้าสู่การตัง้ค่า 

 ไปที่  เพื่อเขา้สูก่ารตั้งค่า Black list จะได้หนา้จอตามภาพ 

 

 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 - 

1 2 
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 Excel ที่นำเขา้ต้องตั้งช่ือเป็นภาษาอังกฤษ และต้องมรีูปแบบคอลัมน์และข้อมูลตามภาพล่างนี้ 

 

 เวลาทีม่ีคนใน Blacklist เขา้มา ระบบจะแสดงหนา้จอแจ้งเตือน เพื่อให ้รปภ.พิจารณาว่าจะให้

ผ่านหรือไม ่

1.4. 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 
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 กรณีใช้ Offline ให้กดปุ่ม “ใช้แบบ Offline”  จากนัน้ขอ้มูลต่างๆที่เกดิขึ้นหลังจากนี้จะถกู

บันทึกไว้ในตวัเครื่อง หากมีการเปิดใช้งานแบบ Online เมื่อไหร่ ก็สามารถอัพโหลดข้อมลู

เข้าออกจากตัวเครื่องเข้า Server ได้โดยกดที่ปุ่ม  ที่อยูใ่นหน้าจอหลัก 

3. การแลกบัตรเข้า 
3.1. แลกดว้ยบัตรประชาชน 

1. ผู้มาติดต่อยื่นบตัรประชาชนให้ รปภ. 
2. จากหนา้จอหลัก กดปุ่มเขา้ 
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3. กรอกเลขบตัร Visitor ที่ต้องการ 

 

4. กดที่รปูบัตรประชาชน  จะขึน้ข้อความให้เสียบบตัรประชาชนทีเ่ครื่องอ่าน แล้วรอ
สักครู ่ข้อมูลจากบตัรจะปรากฎตามภาพ 

 

5. เลือกประเภทผู้มาติดต่อ ประเภทที่ไดต้ั้งค่าไว้ก่อนหน้านีจ้ะมาแสดงตรงนี้ 
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6. หากต้องการกรอกข้อมูลเพ่ิมเติม ให้คลิกที่ปุ่มข้อมลูเพิ่มเติม  จะได้หนา้จอตามภาพ 
กรอกข้อมูลได้ตามต้องการ เสร็จแล้วกดบันทกี 

 

7. หากต้องการถ่ายภาพรถ หรอืบัตรอื่นๆของผู้มาติดต่อ ให้กดที่ช่อง “กด เพื่อถา่ยภาพ”  
8. กลับมาหนา้จอหลักจากนัน้กด OK ระบบจะพิมพ์สลิปออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งสลิปใหผู้้มาติดต่อ 

    

 

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

 

4. กดที่รปูใบขับขี่   จะขึ้นขอ้ความให้รูดใบขบัขีท่ี่เครื่องอ่าน แลว้รอสกัครู ่ข้อมูลจากบตัร
จะปรากฎตามภาพ 

 

5. เลือกประเภทผู้มาติดต่อ ประเภทที่ไดต้ั้งค่าไว้ก่อนหน้านีจ้ะมาแสดงตรงนี้ 
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6. หากต้องการกรอกข้อมูลเพ่ิมเติม ให้คลิกที่ปุ่มข้อมลูเพิ่มเติม  จะได้หนา้จอตามภาพ 
กรอกข้อมูลได้ตามต้องการ เสร็จแล้วกดบันทกี 

 

7. หากต้องการถ่ายภาพรถ หรอืบัตรอื่นๆของผู้มาติดต่อ ให้กดที่ช่อง “กด เพื่อถา่ยภาพ”  
8. กลับมาหนา้จอหลักจากนัน้กด OK ระบบจะพิมพ์สลิปออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งสลิปใหผู้้มาติดต่อ 

3.3. แลกดว้ยบัตรอ่ืน  
กรณทีีใช้บัตรอ่ืน เช่น บัตรแทก๊ซี,่ บตัรพนักงาน หรือบตัรประชาชน, ใบขับขี่ไมส่ามารถอ่านได้ จะ
ใช้วิธีถา่ยรูปแทน 

1. ผู้มาติดต่อยื่นบตัรประชาชนให้ รปภ. 
2. จากหนา้จอหลัก กดปุ่มเขา้ 
3. ใส่เลข Visitor แล้วคลิกที่ชอ่ง “กดเพื่อถ่ายภาพ” เมื่อถ่ายเสร็จภาพจะมาอยู่ที่ชอ่งนีท้ันที 
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4. เลือกประเภท Visitor 

5. คลิกที่ปุ่ม ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือกรอกข้อมูลเพ่ิมเติม(ถา้มี) จากนั้นกดบนัทึก 
6. กลับสู่หนา้หลัก คลิกที่ OK เพ่ือพิมพ์สลิปแลกบตัรเขา้ 

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

4. ระบบจะขึน้หน้าจอคำนวณเงินค่าจอดให้ตรวจสอบ 
5. เลือกประเภทการเกบ็เงิน ตามเงื่อนไขทีต่ั้งไว้ A,B หรือ C หากไม่เลือกจะมขีอ้ความเตือนให้

เลือกก่อน เมื่อคลิกไปแต่ละเง่ือนไข จำนวนเงินก็จะตา่งกันไป  
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6. จากนั้นคลิกจา่ยหรือไม่จ่าย 
 จ่าย - หากลูกค้ามีการชำระเงินจริง 
 ไม่จ่าย - หากลูกคา้ไม่จ่าย เช่น ขบัรถหนีไป หรือเป็นลกูค้าพิเศษที่จะไมค่ิดเงิน หรือมีปัญหา

ที่ทำให้ไม่สามารถจา่ยได้ 
7. หากคลิกที่จา่ย ระบบจะมีตวัอย่างสลิปกอ่นพิมพ์มาให้ตรวจสอบก่อน หากต้องการพมิพ์สลิปให้

กดปุ่ม “พิมพ์สลิป” หากไม่ต้องการพิมพ์ใหก้ดปุ่ม”ไมพ่ิมพ์”  

 

5. รายงาน 
5.1. รายงานการเขา้ออก 

 จากหนา้จอหลักคลิกทีปุ่่ม  จะได้หน้าจอรายงานดังภาพ ค้นหาจากเลข Visitor ได้ 

 หากต้องการส่งออกรายงานเป็น Excel ให้มาที่หน้าจอหลักแล้วคลิกไอคอนส่งออกเป็น Excel  
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5.2. รายงานการคิดเงิน 

 จากหนา้จอหลักคลิกทีปุ่่ม  จะได้หน้าจอรายงานดังภาพ  
 เลือกวันที่เริ่มต้น -ส้ินสุด แลว้กกดที่ดูรายงาน ขอ้มูลการคิดเงนิและเก็บเงินจะแสดงออกมา

ทั้งหมด 
o สีเขียวคือมีการจ่าย 
o สีแดงคือไมมี่การจ่าย 

 หากต้องการส่งออกรายงานเป็น Excel ให้คลิกที่ปุ่มส่งออก 
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