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WAC VISITOR MOBILE P2  
ALL-IN-ONE PORTABLE VISITOR MANAGEMENT SYSTEM 

ระบบแลกบัตรผูม้าตดิต่อ All-in-One ขนาดพกพา 

WAC Visitor Mobile P2 เป็นระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อขนาดพกพา ที่ใช้ง่าย แค่เปิด

เครื่องก็ใช้ได้ทันที ครบจบในเครื่องเดียว ได้แก่ อ่านบัตรประชาชน, อ่านใบขับขี่, ถ่ายภาพ 

และพิมพ์ใบผ่าน โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวให้ยุ่งยาก เล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา 

พกไปทำงานได้ทุกที่ เหมาะสำหรับจุดที่มีที่จอดรถน้อย หรือไม่มีป้อมยาม เช่น หมู่บ้าน, 

คอนโด, ร้านค้า, สำนักงาน, จุดบริการที่จอดรถ เป็นต้น WAC Visitor Pass Mobile 

P2 มีทั ้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ Lite เหมาะสำหรับผู้ที ่ต้องการระบบแลกบัตรแบบทั่วไป, Pro 

สำหรับผู้ที่ต้องการคิดเงินค่าจอดรถ และ Factory สำหรับผู้ที ่ต้องการเก็บข้อมูลการ

ติดต่ออย่างละเอียดมากเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน 

เครื่องเดียว ได้ทั้งอ่านบัตร

ประชาชน, อ่านใบขับขี่, 

ถ่ายภาพ และพิมพ์ใบผา่น ไม่

ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตวั 

____ 

ใช้ง่าย พกสะดวก เหมาะกบัจุด

ที่ไม่มปีอ้ม หรือที่จอดรถน้อย 

____ 

เก็บข้อมูลพื้นฐานได้ครบถ้วน

พร้อมภาพถา่ยจากบัตร

ประชาชนและภาพจากกล้อง 

____ 

ทำรายงานการเข้าออก 

ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย 

____ 

ประกัน 1 ปี 
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คุณสมบตั ิ

 การเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

o อ่านจากชิปบนบัตรประชาชนโดยตรง 

o อ่านจากแถบแม่เหล็กของใบขับขี่ 

o กรอกเอง 

o ภาพถ่ายจากกล้องสำหรับเก็บภาพรถ หรือเอกสารที่

ใช้แทนบัตรสำคัญจากราชการ  

 การเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมอื่นๆ 

o ทะเบ ียนรถ, ประเภทรถ, ผ ู ้ท ี ่ต ้องการเข ้าพบ , 

จุดประสงค์ท่ีขอเข้าพบ เป็นต้น 

o ถ่ายภาพเพ่ิมได้ 

 Black List 

o แจ้งเตือนห้ามเข้า สำหรับผู ้มาติดต่อที ่มีชื ่ออยู ่ ใน 

Black list  

 สลิปผู้มาติดต่อ 

o เลือกปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ได้(PDPA) 

o เพ่ิมโลโก้หน่วยงานท่ีหัวสลิปได้เอง 

 การคิดเงินค่าจอด (สำหรับ Mobile Pro เท่านั้น) 

o ตั้งค่าประเภทการจอดได้ถึง 5 ประเภท 

o แต่ละประเภทตั้งค่าคิดเงินค่าจอดได้มากถึง 72 ชม. 

o สรุประยะเวลาการจอดและสรุปค่าจอดได้ทันที 

o มีใบเสร็จรับเงินซึ ่งระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น เลข 

Visitor, ทะเบียนรถ, วันเวลาที่จอด, จำนวนชั่วโมงท่ี

จอด, เงื่อนไขการคิดเงินค่าจอด เป็นต้น 

 รายงาน 

o สรุปจำนวนเข้า ออก คงเหลือ ประจำวัน 

o รายงานการเข้าออกพร้อมรายละเอียด 

o ค้นหาข้อมูลการติดต่อท่ีต้องการได้ 

 ส่งออกรายงานเป็น Excel ได้Option (ต้องใช้ร่วมกับ

ระบบ Cloud) 

o E-Stamp – ประทับตราอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู ้มา

ติดต่อคนนั้นได้พบกับลูกบ้านหรือผู้รับการติดต่อ

จริง  

o Guard Tour – ระบบตรวจสอบการลาดตระเวน

ของ รปภ. 

o น ัดหมายล ่ วงหน ้า  –  ผ ู ้ มาต ิดต ่อสามารถ

ลงทะเบ ียนน ัดหมายล ่วงหน ้าตามว ัน เวลาท่ี

ต้องการได้ 

o Multiple Gate – รองรับการเข้าออกหลายทาง

สำหรับหมู่บ้านหรืออาคารที่มีทางเข้าออกหลาย

ทาง 

o ต่อกล้องวงจรปิด - เชื ่อมต่อกับกล้องวงจรปิด

แบบ IP เพ่ือถ่ายภาพทะเบียนรถได้ 

 อุปกรณ์ในชุด  

o SUMI P1 1  เ ค ร ื ่ อ ง  (ROM 8GB/ RAM 1GB, 

Android 6, 5.5” HD/ 1280X720, IPS) 

o SIM 1 เบอร์ 

o Thumb drive 1 อัน 

 

ความแตกตา่งของ WAC Visitor Mobile P1 แตล่ะรุน่ 

 Lite Pro Factory 

จุดเด่น 
ใช้ง่าย เก็บข้อมูลที่ 

จำเป็นไดค้รบ 

คิดเงินค่าจอดได้หลายแบบ รองรับ

ค่าจอดรายชั่วโมงได้ถึง 72 ชั่วโมง 

รองรับอาคารที่มีหลายบริษัท บันทึกรายชื่อ

ผู้รับการติดต่อล่วงหน้าได้ 

เหมาะสำหรับ หมู่บ้าน, สำนักงานทั่วไป 
คอนโด, หอพัก ที่ต้องการเก็บเงิน

ค่าจอด 

โรงงานขนาดใหญ่ หรืออาคารสำนักงานท่ีมี

หลายชั้นหรือหลายบริษัท 
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ส่วนประกอบของอุปกรณ ์

 

ตัวอยา่งสลิปใบผา่น 

 

      
 

Mobile รุ่น Lite Mobile รุ่น Pro Mobile รุ่น Factory 
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การแลกบัตรเข้า การแลกบัตรออก 

     

ตั้งค่าคิดเงินค่าจอดได้มากถึง 72 ชั่วโมง (การคิดเงินมีเฉพาะรุ่น Pro) สรุปยอดค่าจอดรถ (การคิดเงินมีเฉพาะรุ่น Pro) 

 

 

 

ตัวอย่างรายงานการเข้าออกที่ส่งออกเป็น Excel e-Stamp (หน้าจอในมือถือสำหรับลูกบ้านหรือผู้รับการติดต่อ) 

 
 

ค้นหาข่อมูลการติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว ตรวจสอบย้อนหลังได้ ส่งออกรายงานชนิดต่างๆได้ โดยเลือกช่วงวันท่ีได้ตามต้องการ 

 


