ชช ดเครรอรื่ งออ่านและกรอกขข้อมมลบบัตรประชาชนอบัตโนมบัตต

HawkEye ThaiID รชอ่น TFK2700RB

TFK2700RB

 กรอกขข้อมมลจากพาสปอรร์ตและบบัตรประชาชนลงบนแบบฟอรร์มไดข้ (PassIDform)

 ออ่านและบบันททึกขข้อมมลบบัตรประชาชนไดข้ (ThaiID)

ประโยชนน์ในการใชช้งาน

 มมีชชดพบัฒนา ThaiID/DLL SDK

* ออานและปป้อนขป้อมมูลจากบบัตรประชาชนลงแบบฟอรร์มของโปรแกรม
และหนป้าเวว็บไซตร์แบบอบัตโนมบัตติ เชอน ใบกกากบับภาษษี ใบสมบัคร เปว็นตป้น
* ออานบบัตรประจกาตบัวประชาชนและนกามาแสดงบนจอภาพเพพพื่อตรวจสอบ
* ใชป้แทนการถอายเอกสาร โดยการพติมพร์รมูปภาพบบัตรผอานเครพพื่องพติมพร์
* ใชป้เสรติมในระบบผอานเขป้า-ออกอาคาร และทษีพื่จอดรถ
* ใชป้ในการลงทะเบษียน สบัมมนา แลกของรางวบัล ซพซอขาย/จองสตินคป้า
* ใชป้นกาไปพบัฒนาเปว็นโปรแกรมสกาเรว็จรมูปเพพอพื่ จบัดจกาหนอายตออ

คคณสมบบัตติโปรแกรม PassIDform
• ออานบบัตรประชาชนแบบสมารร์ทคารร์ดรรอนตอาง ๆ ไดป้ทรกรรอน
จนถถึงรรอนปบัจจรบบัน
• สามารถกรอกขป้อมมูลลงหนป้าจอโปรแกรม และแบบฟอรร์มตอาง ๆ
ทษีเพื่ ปว็นขป้อมมูลจากบบัตรประชาชน 22 รายการ รมูปถอายของเจป้าของ
บบัตร 1 รายการ และขป้อมมูลเพติพื่มเตติมทษีพื่โปรแกรมสรป้างขถึซนใหมออษีก 3 รายการ : วบันทษีพื่ปบัจจรบบัน, เวลาปบัจจรบนบั และอายร รวมเปว็น 26 รายการ
• ทกางานอบัตโนมบัตติ (Auto Fill Form) รวดเรว็ว และขป้อมมูลถมูกตป้อง
• สามารถตบัตั้งรมปแบบ (Format) ของขข้อมมลไดข้หลากหลาย เชอน
• มมีความยรดหยชอ่นในการใชข้งาน ใชข้กบับแบบฟอรร์มไดข้ไมอ่จจากบัด
• ตบัซงเปว็นตบัวเลขไทยหรพอเลขอราบติก
ทจาไดข้โดยไมอ่ตข้องแกข้โปรแกรม ผมข้ใชข้ระดบับยมสเซอรร์ทจาเองไดข้
• วบันทษีรพื่ องรบับทบัซงปษี พ.ศ. และ ค.ศ. ชพพื่อเดพอนทบัซงเตว็ม และยออ
• ออานบบัตรอบัตโนมบัตติเมพพื่อมษีการเสษียบบบัตร ไมอตป้องกดปรอมใด ๆ
ภาษาไทยและอบังกฤษ หรพอเปว็นตบัวเลข เชอน
• สามารถเรษียกฟอรร์มขถึซนมาทกางานโดยอบัตโนมบัตติไดป้
05/11/1977 หรพอ วบันเสารร์ทษีพื่ 5 พฤศจติกายน พ.ศ. 2520
• เมนมูและโปรแกรมใชป้งานรองรบับทบัซงภาษาไทยและอบังกฤษ
• สามารถไมอใสอหรพอใสอคกานกาหนป้าทษีพื่อยมูแอ บบเตว็มและยออไดป้
• มษีระบบปป้องกบันการเขป้าไปแกป้ไขการตบัซงคอาตอาง ๆ
เชอน ตกาบลบป้านสวน หรพอ ต.บป้านสวน หรพอ บป้านสวน
• สามารถแกป้ไขสครติปตร์ไดป้จากในโปรแกรม ผอาน Notepad
• ระบรเพศไดป้หลายแบบ เชอน ช, ชาย, M, Male หรพอตบัวเลข
• สามารถเลพอกใหป้ไมอออานขป้อมมูลรมูปถอายเจป้าของบบัตรไดป้ เพพพื่อ ความ • อบัปเดตไลเซนสร์อบัตโนมบัตติทรกครบัซงทษีเพื่ รติพื่มทกางานผอานอตินเทอรร์เนว็ต
รวดเรว็วของการทกางาน
• รองรบับการออานขป้อมมูลจากหนบังสพอเดตินทาง (Passport) โดยจบัด
• สามารถปรบับความเรว็วในการกรอกขป้อมมูลไดป้ เพพพื่อรองรบับ
ซพซอชรดเครพพื่องออานและกรอกขป้อมมูลหนบังสพอเดตินทางอบัตโนมบัตติ
โปรแกรมตอาง ๆ ทษีอพื่ าจทกางานชป้าเรว็วแตกตอางกบันไดป้
รรอน PFK Series มาตติดตบัซงเพติมพื่ เตติม
•
•
•
•
•

คคณสมบบัตโติ ปรแกรม ThaiID
การออ่านบบัตรประชาชน
สามารถออานและบบันทถึกขป้อมมูลจากบบัตรประชาชนไดป้ 24 รายการ รวมรมูปถอายเจป้าของบบัตร และคกาขอใตป้รมูปถอาย
ออานบบัตรประชาชนแบบสมารร์ทคารร์ดไดป้ทรกรรอนจนถถึงรรอนปบัจจรบนบั รวมไปถถึงบบัตรประชาชนแบบตลอดชษีพ
ใชป้ดมูขป้อมมูลบบัตรประชาชนพรป้อมรมูปถอายบนจอภาพไดป้ พรป้อมแจป้งเตพอนเมพพื่อพบบบัตรหมดอายรแลป้ว
ใชป้ตรวจสอบวอาเปว็นบบัตรประชาชนปลอมหรพอไมอ
มษีตบัวเลขนบับจกานวนครบัซงในการออานบบัตรบนหนป้าจอ และสามารถรษีเซว็ตใหมอไดป้
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•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

การจบัดเกก็บไฟลร์ การบบันททึกขข้อมมลเพตรื่มเตตม และการพตมพร์
เลพอกบบันทถึกไฟลร์แบบอบัตโนมบัตติไดป้ 4 รมูปแบบ : CSV,
TXT, _DATA.TXT และรมูปถอายแบบ JPG
สามารถเกว็บขป้อมมูลบบัตรทรกครบัซงทษีพื่มษีการออานเปว็นฐานขป้อมมูล
CSV เรษียงตามเวลา และดมูยป้อนหลบังไดป้จากโปรแกรม
Excel และ LibreOffice Calc และยบังสามารถ Import
ไฟลร์ CSV และ TXT เขป้าโปรแกรม Excel และ Calc ไดป้
และเปติดดมูรมูปถอายไดป้จากในโปรแกรม Excel และ Calc
กจาหนดโฟลร์เดอรร์ในการจบัดเกก็บไฟลร์ขอข้ มมลเองไดข้
บบันททึกขข้อมมลเพตมรื่ เตตมของบชคคลนบัตั้นๆ ไดข้เอง 10 ชอ่อง
เชอน เบอรร์โทร, อษีเมลลร์, Line ID, ขป้อมมูลจกาเพาะ ฯลฯ
บบันทถึกหมายเหตร ชพพื่อเครพพื่อง/จรดตรวจ ไดป้ เชอน ระบรสาขา
เลพอกพติมพร์บบัตรประชาชนไดป้ 2 แบบ : แบบรายงาน และแบบรมูปภาพสกาเนาบบัตร ในการพติมพร์จะระบรวบันเวลาของการพติมพร์กาก กบับไวป้
ทรกครบัซง และยบังกกาหนดเงพพื่อนไขในการพติมพร์เอกสารไดป้ เชอน สกาหรบับสมบัครงาน รบับรองขป้อมมูลถมูกตป้อง หรพอขป้อมมูลเพติพื่มเตติมทษีพื่ปป้อนเขป้าไป
คชณสมบบัตทต มีรื่นอ่าสนใจ
มมีระบบบบันททึกเวลาเขข้า-ออก สามารถเลพอกใชป้ไดป้กรณษีใชป้บนบั ทถึกเวลา
เขป้าออกอาคาร หรพอจบัดอบรม
เลพอกปป้อนขป้อมมูลดป้วยมพอไดป้เองกรณษีไมอมษีบตบั รประชาชนหรพอเครพพื่องออานชการรดไดป้
มษีระบบ Clipboard สามารถปป้ายขป้อมมูลและรมูปภาพทษีพื่ตป้องการแลป้ว Ctrl-V ไปวางยบังหนป้าโปรแกรมอพพื่นไดป้
รองรบับการออ่านใบขบับขมีไรื่ ดข้เมรอรื่ ซรตั้อ TRK100DL มาตตดตบัตั้งเพตรื่มเตตม
ตบัซงรหบัสผอานปป้องกบันการแกป้ไขคอาตบัวเลพอกไดป้
ใชป้งานงอาย เมนมูและคกาสบังพื่ ตอางๆ มษี Tooltip อธติบายรายละเอษียดการใชป้งาน
มษีโหมดสาธติต สามารถดาวนร์โหลดโปรแกรมมาทดลองใชป้งานไดป้โดยไมอตป้องมษีเครพพื่องออานบบัตร
โปรแกรมใชข้งานทบัตั้งหมดไมอ่ลก็อคการทจางานกบับฮารร์ดดตสคร์ โยกยข้ายเครรรื่องออ่านไปใชข้งานกบับคอมพตวเตอรร์เครรรื่องอรรื่นไดข้ท ชกเมรรื่อ

คคณสมบบัตติชคดพบัฒนา ThaiID/DLL SDK และ ThaiIDService Mode
• สกาหรบับโปรแกรมเมอรร์ มษีชรดพบัฒนา ThaiID/DLL SDK และตบัวอยอางโปรแกรมภาษา VB6, VB.Net และ C# สกาหรบับนกาไปพบัฒนาตออ
เปว็นโปรแกรมสกาเรว็จรมูปอพพื่น ๆ พรป้อมไลเซนสร์ในการใชป้งานและจบัดจกาหนอายตออ
• มษีชรดพบัฒนาอยอางงอายทกางานแบบ Command Line รอ วมกบับโปรแกรม ThaiID ในโหมด ThaiIDService สามารถใชป้งานรอ วมกบับ
โปรแกรมภาษาตอางๆ เชอน VB.NET, VC.NET, C# บน .NET Framework และภาษาอพพื่นๆ ทษีสพื่ ามารถเรษียกใชป้งานโปรแกรม EXE อพพื่น
ผอาน Command Line หรพอ Shell ไดป้ เหมาะสกาหรบับโปรแกรมเมอรร์ทษีพื่ไมอตป้องการใชป้ DLL หรพอไมอครป้นเคยกบับการใชป้งาน DLL

คคณสมบบัตติของเครรรื่องออ่านสมารน์ทคารน์ด TFK2700RB
• เปว็นเครพพื่องออานบบัตรสมารร์ทคารร์ดทษีพื่ผาอ นการลงทะเบษียนไลเซนสร์
ใหป้ใชป้งานกบับโปรแกรม Passport and Thai ID Auto Form
Filler และ ThaiID ไวป้แลป้ว สามารถใชป้งานไดป้ทบันทษี ไมอตป้องเสษีย
เวลาลงทะเบษียน
• ใชป้งานสะดวก สามารถเสษียบบบัตรในแนวตบัซงไดป้ ดมูสวยงาม
เหมาะกบับการวางบนเคานร์เตอรร์
• ออานและเขษียนขป้อมมูลบบัตรสมารร์ทคารร์ดตามมาตรฐาน ISO 7816
• ออานและเขษียนบบัตรประจกาตบัวประชาชนแบบสมารร์ทคารร์ดของ
กรมการปกครองไดป้อยอางมษีประสติทธติภาพ
• เชพพื่อมตออกบับเครพพื่องคอมพติวเตอรร์ผาอ นพอรร์ต USB
TFK2700RB_Revised_R180326.odt

• ตติดตบัซงงอาย ใชป้ไดป้ทซงบั ไดรเวอรร์ของ Identiv และไดรเวอรร์แบบ
CCID ของ Microsoft
• เสษียบแลป้วใชป้งานไดป้เลย เมพพื่อใชป้งานกบับไดรเวอรร์แบบ CCID
ของ Microsoft (Windows Vista/7/8.x/10)
• ใชป้กบบั บบัตรไดป้ทซงบั 3 คลาส (A, B และ C) ทษีพื่แรงดบัน 5V, 3V และ
1.8V รองรบับบบัตรรรอนใหมอทษีพื่จะแพรอ หลายในอนาคต
• ทกางานดป้วยความเรว็วเรติมพื่ ตป้น 4.8 MHz เรว็วกวอาเครพอพื่ งออานทบัวพื่ ๆไป
• สายไฟยาว 150 cm ขณะทษีพื่สตินคป้าอพพื่นยาวเพษียง 105 ถถึง 120 cm
• เปว็นเครพพื่องออานครณภาพสมูงจาก Identiv มาตรฐานเยอรมนษี
• รองรบับการทกางานตามมาตรฐาน Microsoft PC/SC, CT-API
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TFK2700RB เหมาะสสาหรบับ
• ภาคธรรกติจทษีพื่ตป้องการออานบบัตรประจกาตบัวประชาชนของลมูกคป้า เชอน
รป้านคป้า, รป้านอาหาร, สโมสร, ธนาคาร, โรงรบับจกานกา, โรงพยาบาล,
ประกบันชษีวติต, ประกบันภบัย, โรงแรม และสถาบบันการศถึกษา เปว็นตป้น
• หนอวยงานราชการทษีพื่ใหป้บรติการประชาชนทบัวพื่ ไป
• โปรแกรมเมอรร์และซอฟตร์แวรร์เฮาสร์ทษีพื่ตป้องการพบัฒนาโปรแกรม
ใชป้งานใหป้สามารถออานบบัตรประชาชนไดป้

คคณลบักษณะเฉพาะ/Specification TFK2700RB
เครรอรื่ งออ่านบบัตร

TFK2700RB

โปรแกรมกรอกขข้อมมลลงแบบฟอรร์ม

PassIDform ( Passport and Thai ID Auto Form Filler )

โปรแกรมออ่านบบัตรประจจาตบัวประชาชน

ThaiID (Thai National ID Card Viewer & Saving Program)

ชช ดพบัฒนาโปรแกรม (SDK)

ThaiID/DLL SDK และ ThaiIDService

บบัตรประชาชนทมีรื่สามารถออ่านไดข้

บบัตรประชาชนแบบสมารร์ทคารร์ดทรกรรอน จนถถึงรรอนปบัจจรบบัน

ขข้อมมลทมีรื่ออ่านไดข้จากบบัตร

24 รายการ ไดป้แกอ เลขประจกาตบัวประชาชน, คกานกาหนป้าชพพื่อไทย, ชพอพื่ ไทย, ชพอพื่ กลางไทย,
นามสกรลไทย. คกานกาหนป้าชพพื่ออบังกฤษ, ชพอพื่ อบังกฤษ, ชพพื่อกลางอบังกฤษ, นามสกรลอบังกฤษ, เลขทษีพื่,
หมมูอทษีพื่, ตรอก, ซอย, ถนน, ตกาบล-แขวง, อกาเภอ-เขต, จบังหวบัด, เพศ, วบันเกติด, หนอวยงานทษีพื่ออก
บบัตร, วบันออกบบัตร, วบันบบัตรหมดอายร , รมูปถอายเจป้าของบบัตร และเลขคกาขอใตป้รมูปถอาย

ขข้อมมลเพตมรื่ เตตม

PassIDform : 3 รายการ คพอวบันทษีพื่ปบัจจรบบัน, เวลาปบัจจรบบัน และ อายร
ThaiID : 17 รายการ ไดป้แกอ วบันทษีบพื่ บันทถึก, เวลาบบันทถึก, วบัตถรประสงคร์, คกาเตพอน, ชพพื่อและรรอนของ
โปรแกรม ThaiID, ชพอพื่ เครพพื่อง/จรดตรวจ, หมายเหตร และบบันทถึกเพติมพื่ เตติม 10 รายการ

ขข้อมมลรมปถอ่าย

ขนาด 297x355 จรด รมูปแบบไฟลร์ JPEG

ไฟลร์ขข้อมมลทมีรื่บบันททึกอบัตโนมบัตต

PassIDform : แฟป้มภาพถอายเจป้าของบบัตร(JPG)
ThaiID : แฟป้มภาพถอายเจป้าของบบัตร(JPG), แฟป้มขป้อมมูลตบัวอบักษรของบบัตร (TXT), แฟป้มขป้อมมูล
ตบัวอบักษรของบบัตรแบบมษี # คบันพื่ (_Data.TXT) และ แฟป้มฐานขป้อมมูลตบัวอบักษร (CSV)

ใชข้กบบั ระบบปฏตบตบั ตการ

Windows XP, Vista, 7, 8.x และ 10

อชปกรณร์ภายในชช ดสตนคข้า : ตบัวเครพพื่องออานบบัตรประชาชน TFK2700RB (รบับประกบัน 3 ปมี) , ซอฟตร์แวรร์ใชป้งานดาวนร์โหลดไดป้จากเวว็บไซตร์
ขข้อกจาหนดการใชข้งาน : ใชป้เพพพื่อการทกางาน, ใหป้บรติการหรพอทกาธรรกรรมเพพพื่อเจป้าของบบัตรหรพอผมูป้ถพอบบัตรเทอานบัซน หป้ามนกาไปใชป้ในทางทษีพื่ผติดกฎหมาย / การนกาไปออาน
ขป้อมมูลจากบบัตรประจกาตบัวประชาชน จะตป้องไดป้รบับความยตินยอมจากเจป้าของบบัตรหรพอผมูป้ถพอบบัตรเทอานบัซน / หป้ามนกาขป้อมมูลภาพและขป้อความทษีพื่ออานไดป้จากบบัตรประจกา
ตบัวประชาชนไปเปติดเผยหรพอเผยแพรอ ใหป้ผมูป้อพพื่นโดยไมอไดป้รบับอนรญาตจากเจป้าของบบัตรหรพอผมูป้ถพอบบัตร / กรณษีมษีความเสษียหายใด ๆ เกติ ดขถึซน อบันเนพพื่องมาจากการนกา
ซอฟตร์แวรร์นซ ษี หรพอขป้อมมูลทษีพื่ออานไดป้จากบบัตรประจกาตบัวประชาชนไปใชป้ในทางมติชอบ ผมูป้ใชป้ซอฟตร์แวรร์นซ ษีตป้องรบับผติดชอบในผลของความเสษียหายทษีพื่เกติดขถึซนทบัซงทางแพอง
และอาญาและอพพื่น ๆ โดยทางบรติษบัทอารร์ แอนดร์ ดษี คอมพติวเตอรร์ ซติสเทว็ม จกากบัด ไมอตป้องรอ วมรบับผติดชอบดป้วย

บรต ษบั ท อารร์ แอนดร์ ดมี คอมพต วเตอรร์ ซต สเทก็ ม จจา กบั ด
48/20 ซอยรบั ชดาภติ เษก 20 ถนนรบั ชดาภติ เษก
แขวงสามเสนนอก เขตหป้วยขวาง กรรงเทพ 10310
โทร. 02 693-1745-7 แฟกซร์ 02 693-1749
E-mail : sales@rd-comp.com www.rd-comp.com
Line ID : rdcomp
TFK2700RB_Revised_R180326.odt

โชวร์รมม R&D SMART SHOP
ศมูนยร์การคป้าฟอรร์ จมูนทาวนร์ (IT Mall)
ชบัซน 2 หป้อง 062-3 (ฝบัพื่งโซนโรงแรม)
โทร.02 641-1405 แฟกซร์ 02 641-1404
E-mail : rdsmartshop@gmail.com
Line ID : rdsmartshop
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