
    ชชดเครรรื่องออ่านขข้อมมลบบัตรประชาชนชชดเครรรื่องออ่านขข้อมมลบบัตรประชาชน
    HawkEye ThaiID HawkEye ThaiID รชอ่น รชอ่น TRK2700RBTRK2700RB

 ออ่านและบบันททึกขข้อมมลบบัตรประชาชนไดข้ (ThaiID)
 มมีชชดพบัฒนา ThaiID/DLL SDK

* ออานบบัตรประชาชนแบบสมารร์ทคารร์ดรรอนตอางๆ ไดด้ทรกรรอน จนถถึงรรอนปบัจจรบบัน
* ออานบบัตรประจจาตบัวประชาชนและนจามาแสดงบนจอภาพเพพพื่อตรวจสอบ
* ใชด้แทนการถอายเอกสาร โดยการพพิมพร์รรูปภาพบบัตรผอานเครพพื่องพพิมพร์
* ใชด้เสรพิมในระบบผอานเขด้า-ออกอาคาร และททพื่จอดรถ
* ใชด้ในการลงทะเบทยน สบัมมนา แลกของรางวบัล ซพซอขาย/จองสพินคด้า
* ใชด้นจาไปพบัฒนาเปป็นโปรแกรมสจาเรป็จรรูปเพพพื่อจบัดจจาหนอายตออ

 การออ่านบบัตรประชาชน
• สามารถออานและบบันทถึกขด้อมรูลจากบบัตรประชาชนไดด้ 24 รายการ รวมรรูปถอายเจด้าของบบัตร และคจาขอใตด้รรูปถอาย
• ออานบบัตรประชาชนแบบสมารร์ทคารร์ดไดด้ทรกรรอนจนถถึงรรอนปบัจจรบบัน รวมไปถถึงบบัตรประชาชนแบบตลอดชทพ
• ใชด้ดรูขด้อมรูลบบัตรประชาชนพรด้อมรรูปถอายบนจอภาพไดด้ พรด้อมแจด้งเตพอนเมพพื่อพบบบัตรหมดอายรแลด้ว
• ใชด้ตรวจสอบวอาเปป็นบบัตรประชาชนปลอมหรพอไมอ
• มมีตตัวเลขนตับจจจำนวนครตัร งในกจำรออจำนบตัตรบนหนน้จำจอ และสจำมจำรถรมีเซซ็ตใหมอไดน้

การจบัดเกก็บไฟลล์ การบบันททึกขข้อมมลเพพรื่มเตพม และการพพมพล์        
• เลพอกบบันทถึกไฟลร์แบบอบัตโนมบัตพิไดด้ 4 รรูปแบบ :

CSV, TXT, _DATA.TXT และรรูปถอายแบบ JPG
• สามารถเกป็บขด้อมรูลบบัตรทรกครบัซ งททพื่มทการออานเปป็น

ฐานขด้อมรูล CSV เรทยงตามเวลา และดรูยด้อนหลบัง
ไดด้จากโปรแกรม Excel และ LibreOffice Calc

• สามารถ Import ไฟลร์ CSV และ TXT เขด้า
โปรแกรม Excel และ Calc ไดด้ และเปพิดดรู
รรูปถอายไดด้จากในโปรแกรม Excel และ Calc

• กกาหนดโฟลล์เดอรล์ในการจบัดเกก็บไฟลล์ขข้อมมลเองไดข้
• บบันททึกขข้อมมลเพพรื่มเตพมของบชคคลนบันั้นๆ ไดข้เอง

10 ชอ่อง   เชอน เบอรร์โทร, อทเมลลร์,  Line ID,
ขด้อมรูลจจาเพาะ ฯลฯ

• บบันทถึกหมายเหตร ชพพื่อเครพพื่อง/จรดตรวจ ไดด้ เชอน ระบรสาขา ระบรหมายเลขของเครพพื่องคอมพพิวเตอรร์ททพื่ใชด้เกป็บขด้อมรูล
• เลพอกพพิมพร์บบัตรประชาชนไดด้ 2 แบบ : แบบรายงาน และแบบรรูปภาพสจาเนาบบัตร ในการพพิมพร์จะระบรวบันเวลาของการพพิมพร์ก จากบับไวด้ทรก

ครบัซ ง และยบังกจาหนดเงพพื่อนไขในการพพิมพร์เอกสารไดด้ เชอน สจาหรบับสมบัครงาน รบับรองขด้อมรูลถรูกตด้อง หรพอขด้อมรูลเพพิพื่มเตพิมททพื่ปด้อนเขด้าไป
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TRK2700RB

ประโยชนน์ในการใชช้งาน

คคณสมบบัตติโปรแกรม ThaiID



คชณสมบบัตพทมีรื่นอ่าสนใจ
• มมีระบบบบันททึกเวลาเขข้า-ออก สามารถเลพอกใชด้ไดด้กรณทใชด้บบันทถึกเวลา

เขด้าออกอาคาร หรพอจบัดอบรม
• เลพอกปด้อนขด้อมรูลดด้วยมพอไดด้เองกรณทไมอมทบบัตรประชาชนหรพอเครพพื่องออานชจารรดไดด้
• มทระบบ Clipboard สามารถปด้ายขด้อมรูลและรรูปภาพททพื่ตด้องการแลด้ว Ctrl-V

ไปวางยบังหนด้าโปรแกรมอพพื่นไดด้
• รองรบับการออ่านใบขบับขมีรื่ไดข้เมรรื่อซรนั้อ TRK100DL มาตพดตบันั้งเพพรื่มเตพม
• ตบัซงรหบัสผอานปด้องกบันการแกด้ไขคอาตบัวเลพอกไดด้
• ใชด้งานงอาย เมนรูและคจาสบัพื่งตอางๆ มท Tooltip อธพิบายรายละเอทยดการใชด้งาน
• มทโหมดสาธพิต สามารถดาวนร์โหลดโปรแกรมมาทดลองใชด้งานไดด้โดยไมอตด้องมทเครพพื่องออานบบัตร
• โปรแกรมใชข้งานทบันั้งหมดไมอ่ลก็อคการทกางานกบับฮารล์ดดพสคล์ โยกยข้ายเครรรื่องออ่านไปใชข้งานกบับคอมพพวเตอรล์เครรรื่องอรรื่นไดข้ทชกเมรรื่อ

• สจาหรบับโปรแกรมเมอรร์ มทชรดพบัฒนา ThaiID/DLL SDK และตบัวอยอางโปรแกรมภาษา VB6, VB.Net และ C# สจาหรบับนจาไปพบัฒนาตออ
เปป็นโปรแกรมสจาเรป็จรรูปอพพื่น ๆ พรด้อมไลเซนสร์ในการใชด้งานและจบัดจจาหนอายตออ

• มทชรดพบัฒนาอยอางงอายทจางานแบบ Command Line รอวมกบับโปรแกรม ThaiID ในโหมด ThaiIDService สามารถใชด้งานรอวมกบับ
โปรแกรมภาษาตอางๆ เชอน VB.NET, VC.NET, C# บน .NET Framework และภาษาอพพื่นๆ ททพื่สามารถเรทยกใชด้งานโปรแกรม EXE อพพื่น
ผอาน Command Line หรพอ Shell ไดด้ เหมาะสจาหรบับโปรแกรมเมอรร์ททพื่ไมอตด้องการใชด้ DLL หรพอไมอครด้นเคยกบับการใชด้งาน DLL

• เปป็นเครพพื่องออานบบัตรสมารร์ทคารร์ดททพื่ผอานการลงทะเบทยนไลเซนสร์
ใหด้ใชด้งานกบับโปรแกรม ThaiID ไวด้แลด้ว สามารถใชด้งานไดด้ทบันทท
ไมอตด้องเสทยเวลาลงทะเบทยน

• ใชด้งานสะดวก  สามารถเสทยบบบัตรในแนวตบัซงไดด้  ดรูสวยงาม
เหมาะกบับการวางบนเคานร์เตอรร์

• ออานและเขทยนขด้อมรูลบบัตรสมารร์ทคารร์ดตามมาตรฐาน ISO 7816
• ออานและเขทยนบบัตรประจจาตบัวประชาชนแบบสมารร์ทคารร์ดของ

กรมการปกครองไดด้อยอางมทประสพิทธพิภาพ
• เชพพื่อมตออกบับเครพพื่องคอมพพิวเตอรร์ผอานพอรร์ต USB

• ตพิดตบัซงงอาย ใชด้ไดด้ทบัซงไดรเวอรร์ของ Identiv และไดรเวอรร์แบบ
CCID ของ Microsoft

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

• ใชด้กบับบบัตรไดด้ทบัซง 3 คลาส (A, B และ C) ททพื่แรงดบัน 5V, 3V และ
1.8V รองรบับบบัตรรรอนใหมอททพื่จะแพรอหลายในอนาคต

• ทจางานดด้วยความเรป็วเรพิพื่มตด้น 4.8 MHz เรป็วกวอาเครพพื่องออานทบั พื่วๆไป
• สายไฟยาว 150 cm ขณะททพื่สพินคด้าอพพื่นยาวเพทยง 105 ถถึง 120 cm
• เปป็นเครพพื่องออานครณภาพสรูงจาก Identiv มาตรฐานเยอรมนท
• รองรบับการทจางานตามมาตรฐาน Microsoft PC/SC, CT-API

• ภาคธชรกพจทมีรื่ตข้องการออ่านบบัตรประจกาตบัวประชาชนของลมกคข้า เชอ่น
รข้านคข้า, รข้านอาหาร, สโมสร, ธนาคาร, โรงรบับจกานกา, โรงพยาบาล,
ประกบันชมีวพต, ประกบันภบัย, โรงแรม และสถาบบันการศทึกษา เปก็นตข้น

• หนอ่วยงานราชการทมีรื่ใหข้บรพการประชาชนทบัรื่วไป
• โปรแกรมเมอรล์และซอฟตล์แวรล์เฮาสล์ทมีรื่ตข้องการพบัฒนาโปรแกรม

ใชข้งานใหข้สามารถออ่านบบัตรประชาชนไดข้
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คคณสมบบัตติชคดพบัฒนา ThaiID/DLL SDK และ ThaiIDService Mode

คคณสมบบัตติของเครรรื่องออ่านสมารน์ทคารน์ด TRK2700RB

TRK2700RB เหมาะสสาหรบับ



เครรรื่องออ่านบบัตร TRK2700RB

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

ชชดพบัฒนาโปรแกรม (SDK) ThaiID/DLL SDK และ ThaiIDService

บบัตรประชาชนทมีรื่สามารถออ่านไดข้ บบัตรประชาชนแบบสมารร์ทคารร์ดทรกรรอน จนถถึงรรอนปบัจจรบบัน

ขข้อมมลทมีรื่ออ่านไดข้จากบบัตร 24 รายการ ไดด้แกอ เลขประจจาตบัวประชาชน, คจานจาหนด้าชพพื่อไทย, ชพพื่อไทย, 

ชพพื่อกลางไทย, นามสกรลไทย. คจานจาหนด้าชพพื่ออบังกฤษ, ชพพื่ออบังกฤษ, ชพพื่อกลาง

อบังกฤษ, นามสกรลอบังกฤษ, เลขททพื่, หมรูอททพื่, ตรอก, ซอย, ถนน, ตจาบล-แขวง, 

อจาเภอ-เขต,  จบังหวบัด, เพศ, วบันเกพิด, หนอวยงานททพื่ออกบบัตร, วบันออกบบัตร, 

วบันบบัตรหมดอายร , รรูปถอายเจด้าของบบัตร และเลขคจาขอใตด้รรูปถอาย

ขข้อมมลเพพรื่มเตพม 17 รายการ ไดด้แกอ วบันททพื่บบันทถึก, เวลาบบันทถึก, วบัตถรประสงคร์, คจาเตพอน, 

ชพพื่อและรรอนของโปรแกรม ThaiID, ชพพื่อเครพพื่อง/จรดตรวจ, หมายเหตร 

และบบันทถึกเพพิพื่มเตพิม 10 รายการ

ขข้อมมลรมปถอ่าย ขนาด 297x355 จรด รรูปแบบไฟลร์ JPEG

ไฟลล์ขข้อมมลทมีรื่บบันททึกอบัตโนมบัตพ แฟด้มภาพถอายเจด้าของบบัตร(JPG), แฟด้มขด้อมรูลตบัวอบักษรของบบัตร (TXT), 

แฟด้มขด้อมรูลตบัวอบักษรของบบัตรแบบมท # คบั พื่น (_Data.TXT) 

และ แฟด้มฐานขด้อมรูลตบัวอบักษร (CSV)

ใชข้กบับระบบปฏพบบัตพการ Windows XP, Vista, 7, 8.x และ 10
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คคณลบักษณะเฉพาะ/Specification TRK2700RB
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