
FAQ – WAC Web Socket 
คาํถาม คาํตอบ 

1. Web socket คืออะไร คือโปรแกรมตวักลางในการแสดงค่าการอา่นบตัรประชาชนและพาสปอรต์ทาง

หนา้เวบ 

2. ทาํอะไรไดบ้า้ง สามารถอา่นขอ้มลูจากบตัรประชาชนและพาสปอรต์มาแสดงทีหนา้เวบทเีรา

เขียนเตรียมเอาไวไ้ด ้

- ขอ้มลูจากบตัรประชาชน+รูปภาพเจา้ของบตัร 

- ขอ้มลูจากพาสปอรต์+ภาพหนา้พาสปอรต์ 

3. มีหลกัการทาํงานอยา่งไร การทาํงานแบง่ออกเป็น 

1. winsocket อนันลีงใน windows เป็นตวัเชือมต่อระหว่าง hardware กบั 

windows เพืออา่นขอ้มลูจากบตัรออกมา  

2. websocket เป็นตวัทเีอาขอ้มลูจาก winsocket มาแสดงผลในหนา้เวบ 

4. ใชอ้ะไรในการเขยีน ใช ้javascript ฝัง html5 

5. การ return ค่า ค่าทีไดเ้ป็น Jason string แสดงทหีนา้เวบ 

6. มีตวัอย่างการเขียนหรือไม่ ม ี

7. ตอ้งการใช ้web socket ตอ้งทาํ

อย่างไร 

- ขาย  license/ คอม  เครือง 

- ตอ้งส่ง serial code กลบัมาเพอืขอ activate code ไปใหใ้น

โปรแกรม 

- activate code ล็อคกบั harddisk ถา้ harddisk เสียมี code 

สาํรองให ้  ครงั เกินจากนีซือใหม่ 

8. กรณีโปรแกรมใชไ้ปแลว้ปิดตวั หรือ

เปิดไม่ไดท้าํยงัไง 

. เช็คที taskbar มมุล่างขวาวา่ยงัม ีicon โปรแกรมอยู่หรือไม่ (สีดาํตามภาพ) 

 
- หากมี ใหค้ลิกขึนมากดปุ่ ม stop และ start อีกครงั  จากนนัย่อ

โปรแกรมลงใหเ้หมือนเดมิ 

  
- ทดสอบกบั index.html ทใีหม้าพรอ้มกบัโปรแกรม 

2. หากไอคอนทีมมุล่างขวาหายไป  

- ใหเ้ปิดโปรแกรมขึนมาใหม่โดยการ คลิกเมาสข์วาทีไอคอนโปรแกรม 

winsocket แลว้เลือก run as admin 

- ทดสอบกบั index.html ทใีหม้าพรอ้มกบัโปรแกรม 



3. หากวิธี 1-2 ใชไ้ม่ได ้ใหปิ้ด anti virus แลว้ลองอกีครงั หากตอ้งการเปิด 

aniti virus ใหส้อบถามเจา้ของโปรแกรม anti virus วา่จะตงัคา่ acception 

ใหโ้ปรแกรม websocket ทาํงานโดยที anti virus ไม่สแกนตอ้งทาํอย่างไร 

9. กรณีเกิด error ขณะตดิตงั 

 

- ในขณะติดตงัใหค้ลิกเมาสข์วาแลว้เลือก run as admin 

10. โปรแกรมไม่ run auto เมอืเปิด

หรือ restart เครือง 

- โปรแกรมของเราเขยีนให ้run as admin เลยติด UAC ของ 

windows ถา้ผูใ้ชไ้ปปิด uac ของ windows กจ็ะ run auto ไดป้กต ิ

- ถา้กรณีทีไม่ปิด UAC  เวลาเปิดเครืองขึนมา windows จะถามและ

เดง้ uac ตลอดใหเ้รายอมรบั 

 
- ตอ้งกด yes ตลอด โปรแกรมถึงจะ run ได ้

- วิธีการปิด UAC ใหท้าํดงัน ี

 ไปที control panel system and security 

 ไปที xhange user account control setting 

  
 เลือนแถบสไลดม์าเป็น never notify 

 แลว้กด OK 



11. ติดตงัแลว้ขึนขอ้ความว่าไม่

สามารถโหลด DLL ได ้

 

 ใหต้ิดตงั vcredist_x  –  และ vcredist_x  –  ทมีใีห้

ในโฟลเดอรจ์ากในลิงคโ์ปรแกรม 

 หากในเครืองยงัไมม่ ี.net framework ใหต้ิดตงั .net 4.0 

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-
framework/net40 

  

12. กรณีทีติดตงัและลงทะเบียนครงั

แรกสาํเรจ็แลว้ แต่เมอืรีสตารท์

โปรแกรมกลบัใหล้งทะเบยีนใหม ่

 ใหค้ลิกขวาทีไอคอนโปรแกรมแลว้เปิดโปรแกรมดว้ยวิธี run as 

adminตามภาพ และใชว้ิธี run as admin ทกุครงัทเีปิดโปรแกรม 

 
13. ตอ้งการทดสอบวา่โปรแกรม

ทาํงานถกูตอ้งหรือไม่ ตอ้งทาํ

อย่างไร 

หลงัจากที run โปรแกรมเรียบรอ้ยแลว้ ใหเ้ชือมต่อเครอืงสแกนพาสปอรต์กบั

เครืองอา่นบตัรประชาชนกับคอมพิวเตอรใ์หเ้รียบรอ้ย จากนนัเปิด index.html 

ขึนมา (แนะนาํใหใ้ช ้google chrome) 

- หากเชอืมต่อทกุอยา่งเรียบรอ้ยจะมีคาํว่า connected หากไม่

เรียบรอ้ยจะขึนว่า websocket closed 

- หากจะสแกนบตัรประชาชนใหก้ดปุ่ ม scan id เสียบบตัรทเีครืองอ่าน 

รอสกัครู ่ถา้อา่นสาํเรจ็หนา้จอจะขึนขอ้มลูของบตัรนนัมาให ้

- หากจะสแกนพาสปอรต์ ใหก้ดปุ่ ม scan passport วางพาสปอรต์ที

เครืองอา่นใหช้ิดมมุบนซา้ยตามภาพ วางสกัครู่จะมีเสียบปีบยาวๆ 1 

ครงั แสดงว่าอา่นได ้ขอ้มลูจะแสดงทีหนา้จอ 

 
- ในกรณีทีมีการปิดเปิดโปรแกรมใหม่ หรือเชือมตอ่อปุกรณใ์หม่ ใหก้ด 

refresh index.html ทกุครงั 

 


