
    ชชดเครรรื่องออ่านและกรอกขข้อมมลบบัตรประชาชนอบัตโนมบัตตชชดเครรรื่องออ่านและกรอกขข้อมมลบบัตรประชาชนอบัตโนมบัตต   
    HawkEye ThaiID HawkEye ThaiID รชอ่น รชอ่น TFK2700RBTFK2700RB

 กรอกขข้อมมลจากพาสปอรร์ตและบบัตรประชาชนลงบนแบบฟอรร์มไดข้ (PassIDform)
 ออ่านและบบันททึกขข้อมมลบบัตรประชาชนไดข้ (ThaiID)

 มมีชชดพบัฒนา ThaiID/DLL SDK

* ออ่านและปข้อนขข้อมมลจากบบัตรประชาชนลงแบบฟอรร์มของโปรแกรม
และหนข้าเวว็บไซตร์แบบอบัตโนมบัตต  เชอ่น ใบกกากบับภาษมี ใบสมบัคร เปว็นตข้น

* ออ่านบบัตรประจกาตบัวประชาชนและนกามาแสดงบนจอภาพเพรรื่อตรวจสอบ
* ใชข้แทนการถอ่ายเอกสาร โดยการพตมพร์รมปภาพบบัตรผอ่านเครรรื่องพตมพร์
* ใชข้เสรตมในระบบผอ่านเขข้า-ออกอาคาร และทมีรื่จอดรถ

• ออานบบัตรประชาชนแบบสมารร์ทคารร์ดรรอนตอาง ๆ ไดด้ทรกรรอน
จนถถึงรรอนปบัจจรบบัน

• สามารถกรอกขด้อมมูลลงหนด้าจอโปรแกรม และแบบฟอรร์มตอาง ๆ
ททที่เปป็นขด้อมมูลจากบบัตรประชาชน 23 รายการ รวมรมูปถอายของ
เจด้าของบบัตร และขด้อมมูลเพพที่มเตพมททที่สรด้างขถึขนใหมออทก 4 รายการ
คคือ รหบัสไปรษณทยร์, วบันททที่ปบัจจรบบัน, เวลาปบัจจรบบัน และอายร
รวมเปป็น 27 รายการ

• ททางานอบัตโนมบัตพ (Auto Fill Form) รวดเรป็ว และขด้อมมูลถมูกตด้อง
• มมีความยรดหยชอ่นในการใชข้งาน ใชข้กบับแบบฟอรร์มไดข้ไมอ่จกากบัด

ทกาไดข้โดยไมอ่ตข้องแกข้โปรแกรม ผมข้ใชข้ระดบับยมสเซอรร์ทกาเองไดข้
• เมนมูและโปรแกรมใชด้งานรองรบับทบัขงภาษาไทยและอบังกฤษ

• สามารถตบัตั้งรมปแบบ (Format) ของขข้อมมลไดข้หลากหลาย
• อบัปเดตไลเซนสร์อบัตโนมบัตพทรกครบัข งททที่เรพที่มททางานผอานอพนเทอรร์เนป็ต
• รองรบับการออานขด้อมมูลจากหนบังสคือเดพนทาง (Passport) โดยจบัด

ซคืขอชรดเครคืที่องออานและกรอกขด้อมมูลหนบังสคือเดพนทางอบัตโนมบัตพ 
รรอน PFK Series มาตพดตบัขงเพพที่มเตพม

การออ่านบบัตรประชาชน
•

•

•

•

•

•

•
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TFK2700RB

ประโยชนน์ในการใชช้งาน

คคณสมบบัตติโปรแกรม PassIDform

คคณสมบบัตติโปรแกรม ThaiID



คชณสมบบัตตทมีรื่นอ่าสนใจ
• มมีระบบบบันททึกเวลาเขข้า-ออก สามารถเลคือกใชด้ไดด้กรณทใชด้บบันทถึกเวลา

เขด้าออกอาคาร หรคือจบัดอบรม
• เลคือกปด้อนขด้อมมูลดด้วยมคือไดด้เองกรณทไมอมทบบัตรประชาชนหรคือเครคืที่องออานชทารรด
• รองรบับการออ่านใบขบับขมีรื่ไดข้เมรรื่อซรตั้อ TRK100DL มาตตดตบัตั้งเพตรื่มเตตม
• ตบัขงรหบัสผอานปด้องกบันการแกด้ไขคอาตบัวเลคือกไดด้
• มทโหมดสาธพต สามารถดาวนร์โหลดโปรแกรมมาทดลองใชด้งานไดด้โดยไมอตด้องมทเครคืที่องออานบบัตร
• โปรแกรมใชข้งานทบัตั้งหมดไมอ่ลว็อคการทกางานกบับฮารร์ดดตสคร์ โยกยข้ายเครรรื่องออ่านไปใชข้งานกบับคอมพตวเตอรร์เครรรื่องอรรื่นไดข้ทชกเมรรื่อ

• สทาหรบับโปรแกรมเมอรร์ มทชรดพบัฒนา ThaiID/DLL SDK และตบัวอยอางโปรแกรมภาษา VB6, VB.Net และ C# สทาหรบับนทาไปพบัฒนาตออ
เปป็นโปรแกรมสทาเรป็จรมูปอคืที่น ๆ พรด้อมไลเซนสร์ในการใชด้งานและจบัดจทาหนอายตออ

• มทชรดพบัฒนาอยอางงอายททางานแบบ Command Line รอวมกบับโปรแกรม ThaiID ในโหมด ThaiIDService สามารถใชด้งานรอวมกบับ โปรแกรม
ภาษาตอางๆ เชอน VB.NET, VC.NET, C# บน .NET Framework และภาษาอคืที่นๆ ททที่สามารถเรทยกใชด้งานโปรแกรม EXE อคืที่น ผอาน
Command Line หรคือ Shell ไดด้ เหมาะสทาหรบับโปรแกรมเมอรร์ททที่ไมอตด้องการใชด้ DLL หรคือไมอครด้นเคยกบับการใชด้งาน DLL

• ใชด้งานสะดวก  สามารถเสทยบบบัตรในแนวตบัขงไดด้  ดมูสวยงาม
เหมาะกบับการวางบนเคานร์เตอรร์

• ออานและเขทยนขด้อมมูลบบัตรสมารร์ทคารร์ดตามมาตรฐาน ISO 7816
• เชคืที่อมตออกบับเครคืที่องคอมพพวเตอรร์ผอานพอรร์ต USB
• ตพดตบัขงงอาย ใชด้ไดด้ทบัขงไดรเวอรร์ของ Identiv และไดรเวอรร์แบบ

CCID ของ Microsoft
• ททางานดด้วยความเรป็วเรพที่มตด้น 4.8 MHz เรป็วกวอาเครคืที่องออานทบั ที่วๆไป

• เสทยบแลด้วใชด้งานไดด้เลย เมคืที่อใชด้งานกบับไดรเวอรร์แบบ CCID
ของ Microsoft (Windows Vista/7/8.x/10)

• ใชด้กบับบบัตรไดด้ทบัขง 3 คลาส (A, B และ C) ททที่แรงดบัน 5V, 3V และ
1.8V รองรบับบบัตรรรอนใหมอททที่จะแพรอหลายในอนาคต

• สายไฟยาว 150 cm ขณะททที่สพนคด้าอคืที่นยาวเพทยง 105 ถถึง 120 cm
• เปป็นเครคืที่องออานครณภาพสมูงจาก Identiv สหรบัฐอเมรพกา
• รองรบับการททางานตามมาตรฐาน Microsoft PC/SC, CT-API

• ภาคธรรกพจททที่ตด้องการออานบบัตรประจทาตบัวประชาชนของลมูกคด้า เชอน  ธนาคาร, โรงรบับจทานทา,
โรงพยาบาล, ประกบันชทวพต, ประกบันภบัย, โรงแรม และสถาบบันการศถึกษา เปป็นตด้น

• หนอวยงานราชการททที่ใหด้บรพการประชาชนทบั ที่วไป
• โปรแกรมเมอรร์และซอฟตร์แวรร์เฮาสร์ททที่ตด้องการพบัฒนาโปรแกรมใชด้งานใหด้สามารถ

ออานบบัตรประชาชนไดด้
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คคณสมบบัตติชคดพบัฒนา ThaiID/DLL SDK และ ThaiIDService Mode

คคณสมบบัตติของเครรรื่องออ่านสมารน์ทคารน์ด TFK2700RB

TFK2700RB เหมาะสสาหรบับ



เครรรื่องออ่านบบัตร TFK2700RB

โปรแกรมกรอกขข้อมมลลงแบบฟอรร์ม PassIDform ( Passport and Thai ID Auto Form Filler )

โปรแกรมออ่านบบัตรประจกาตบัวประชาชน ThaiID (Thai National ID Card Viewer & Saving Program)

ชชดพบัฒนาโปรแกรม (SDK) ThaiID/DLL SDK และ ThaiIDService

บบัตรประชาชนทมีรื่สามารถออ่านไดข้ บบัตรประชาชนแบบสมารร์ทคารร์ดทรกรรอน จนถถึงรรอนปบัจจรบบัน

ขข้อมมลทมีรื่ออ่านไดข้จากบบัตร 24 รายการ ไดด้แกอ เลขประจทาตบัวประชาชน, คทานทาหนด้าชคืที่อไทย, ชคืที่อไทย, ชคืที่อกลางไทย, 

นามสกรลไทย. คทานทาหนด้าชคืที่ออบังกฤษ, ชคืที่ออบังกฤษ, ชคืที่อกลางอบังกฤษ, นามสกรลอบังกฤษ, เลข

ททที่, หมมูอททที่, ตรอก, ซอย, ถนน, ตทาบล-แขวง, อทาเภอ-เขต, จบังหวบัด, เพศ, วบันเกพด, หนอวยงานททที่

ออกบบัตร, วบันออกบบัตร, วบันบบัตรหมดอายร, รมูปถอายเจด้าของบบัตร 

และเลขคทาขอใตด้รมูปถอาย (เฉพาะโปรแกรม ThaiID)

ขข้อมมลเพตรื่มเตตม PassIDform : 4 รายการ คคือ รหบัสไปรษณทยร์, วบันททที่ปบัจจรบบัน, เวลาปบัจจรบบัน และ อายร

ThaiID : 17 รายการ ไดด้แกอ วบันททที่บบันทถึก, เวลาบบันทถึก, วบัตถรประสงคร์, คทาเตคือน, ชคืที่อและรรอน

ของโปรแกรม ThaiID, ชคืที่อเครคืที่อง/จรดตรวจ, หมายเหตร และบบันทถึกเพพที่มเตพม 10 รายการ

ขข้อมมลรมปถอ่าย ขนาด 297x355 จรด รมูปแบบไฟลร์ JPEG

ไฟลร์ขข้อมมลทมีรื่บบันททึกอบัตโนมบัตต PassIDform  :  แฟด้มภาพถอายเจด้าของบบัตร(JPG)

ThaiID : แฟด้มภาพถอายเจด้าของบบัตร(JPG), แฟด้มขด้อมมูลตบัวอบักษรของบบัตร (TXT), แฟด้ม

ขด้อมมูลตบัวอบักษรของบบัตรแบบมท # คบั ที่น (_Data.TXT) และ แฟด้มฐานขด้อมมูลตบัวอบักษร (CSV)

ใชข้กบับระบบปฏตบบัตตการ Windows XP, Vista, 7, 8.x และ 10

อชปกรณร์ภายในชชดสตนคข้า : ตบัวเครคืที่องออานบบัตรประชาชน TFK2700RB  (รบับประกบัน 3 ปมี) , ซอฟตร์แวรร์ใชด้งานดาวนร์โหลดไดด้จากเวป็บไซตร์

ขข้อกกาหนดการใชข้งาน : ใชด้เพคืที่อการททางาน, ใหด้บรพการหรคือททาธรรกรรมเพคืที่อเจด้าของบบัตรหรคือผมูด้ถคือบบัตรเทอานบัขน หด้ามนทาไปใชด้ในทางททที่ผพดกฎหมาย / การนทาไปออาน
ขด้อมมูลจากบบัตรประจทาตบัวประชาชน จะตด้องไดด้รบับความยพนยอมจากเจด้าของบบัตรหรคือผมูด้ถคือบบัตรเท อานบัขน / หด้ามนทาขด้อมมูลภาพและขด้อความททที่ออานไดด้จากบบัตรประจทา
ตบัวประชาชนไปเปพดเผยหรคือเผยแพรอใหด้ผมูด้อคืที่นโดยไมอไดด้รบับอนรญาตจากเจด้าของบบัตรหรคือผมูด้ถคือบบัตร / กรณทมทความเสทยหายใด ๆ เกพดขถึขน อบันเนคืที่องมาจากการนทา
ซอฟตร์แวรร์นทข  หรคือขด้อมมูลททที่ออานไดด้จากบบัตรประจทาตบัวประชาชนไปใชด้ในทางมพชอบ ผมูด้ใชด้ซอฟตร์แวรร์นทขตด้องรบับผพดชอบในผลของความเสทยหายททที่เกพดขถึขนทบัขงทางแพอง
และอาญาและอคืที่น ๆ  โดยทางบรพษบัทอารร์ แอนดร์ ดท คอมพพวเตอรร์ ซพสเทป็ม จทาก บัด ไมอตด้องรอวมรบับผพดชอบดด้วย
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คคณลบักษณะเฉพาะ/Specification TFK2700RB


