PFK8800LS

ชชดเครรรื่องออ่านและกรอกขข้อมมลหนนังสรอเดดินทางและบนัตรประชาชนอนัตโนมนัตดิ

 ปน้อนขน้อมมลจากหนนังสสือเดดินทางไดน้  ปน้อนขน้อมมลจากบนัตรประชาชนไดน้

Windows Base

 ถอ่ายภาพหนน้าหนนังสสือเดดินทางดน้วย UV ไดน้

“ แปะแลข้วปข้อน” เพพียงแปะหนน้าหนนังสสือเดดินทางหรสือเสพียบบนัตรประชาชน

ลงบนเครสืรื่องออ่านฯ ขน้อมมลจะถมกปน้อนลงแบบฟอรร์มโดยอนัตโนมนัตดิ
ปน้อนขน้อมมลจาก MRZ 2 บรรทนัดลอ่างสส ดในหนน้าหนนังสสือเดดินทาง และรม ปถอ่ายไดน้
ปน้อนขน้อมมลตามหนน้าบนัตรประชาชน และรม ปถอ่ายไดน้
ไมอ่ตอน้ งเสพียเวลาพดิมพร์ขน้อมมลเอง สะดวก รวดเรร็ว และขน้อมมลถมกตน้อง
นนาไปใชน้งานไดน้โดยไมอ่ตน้องแกน้โปรแกรมทพีรื่ทอ่านใชน้งานอยมอ่
รองรนับทนัทั้งแบบฟอรร์มททรื่ททางานบน Windows และ Web Base

PFK8800LS เหมาะกนับ :

งานลงทะเบทยนเขข้าพนักโรงแรม, รข้านรนับแลกเปลทรื่ยนเงดินตรา, ธชรกดิจทอ่องเททยรื่ ว,
สถานทมต, งานรนับสมนัครงานหรรองานททรื่ตข้องททานดิตกดิ รรมกนับชาวตอ่างชาตดิ,
ระบบผอ่านเขข้าออกอาคาร, รข้านคข้าททรื่ออกใบกทากนับภาษทสทาหรนับลมกคข้าทนังทั้ ในและ
ตอ่างประเทศเพรอรื่ รองรนับกนับบรดิการ VAT Refund หรรอ ชช็อปชอ่วยชาตดิ
คชณสมบนัตรดิ วม

• เปป็นชชุดเครรรื่องออานและกรอกขข้อมมูลของหนนังสรอเดดินทางแบบอนัตโนมนัตดิ
ประกอบดข้วยตนัวเครรรื่องออานหนนังสรอเดดินทางคชุณภาพสมูงของ ARH และ
โปรแกรมสสาหรนับการกรอกขข้อมมูลของหนนังสรอเดดินทางลงแบบฟอรร์ม
หรรอโปรแกรมหรรอหนข้าเวป็บแบบอนัตโนมนัตดิ (PassIDform)
• ใชข้ไดข้กบนั Windows XP จนถถึง Windows 10 ทนัทง 32 และ 64 บดิต

คชณสมบนัตขดิ อง โปรแกรม Passport and Thai ID Auto Form Filler (PassIDform)
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Web Base

ออานขข้อมมูลหนนังสรอเดดินทางตามมาตรฐาน ICAO Doc 9303 ไดข้โดยใชข้
เทคโนโลยยี OCR
ออานบนัตรประชาชนแบบสมารร์ทการร์ดรชุอนตอางๆ ไดข้ทชุกรชุอนจนถถึงรชุอนปนัจจชุบนัน
ขข้อมมูลทยีรื่สามารถนสามากรอกลงหนข้าจอโปรแกรมและแบบฟอรร์มตอางๆ เปป็น
ขข้อมชุลจากบนัตรประชาชนรวม 23 รายการ และจากหนนังสรอเดดินทางไดข้ 21
รายการ และขข้อมมูลเพดิรื่มเตดิมทยีรื่โปรแกรมสรข้างขถึทนมาใหข้ใหมออยีก 3 รายการครอ
วนันทยีรื่ปนัจจชุบนัน, เวลาปนัจจชุบนัน และอายชุ
ทสางานแบบอนัตโนมนัตดิ (Auto Fill Form)
ออานขข้อมมูลอนัตโนมนัตดิเมรอรื่ มยีการวางเลอมหนนังสรอเดดินทางบนเครรรื่องออาน
ผมูข้ใชข้สามารถเลรอกและเปลยีรื่ยนสครดิปตร์ในการกรอกขข้อมมูลไดข้งอาย ทสาใหข้สามารถใชข้งานกนับแบบฟอรร์มตอาง ๆ ไดข้ไมอจสากนัด
เมนมูและโปรแกรมรองรนับการใชข้งานไดข้ททนังภาษาไทยและภาษาอนังกฤษ
สามารถปดิดการทสางานของโปรแกรมไวข้ชนัวรื่ คราวไดข้ เพรรื่อไมอใหข้รบกวนการทสางานของโปรแกรมอรรื่น
สามารถแกข้ไขสครดิปตร์ไดข้จากในโปรแกรมผอานโปรแกรม Notepad และยนังสามารถทดสอบสครดิปตร์ไดข้งอายภายในโปรแกรม
สามารถตนัทงรมูปแบบ (Format) ของขข้อมมูลไดข้หลากหลาย เชอน
• ตนัทงเปป็นตนัวเลขไทยหรรอเลขอราบดิก
• วนันทยีรื่รองรนับทนัทงปยี พ.ศ. และ ค.ศ. ชรรื่อเดรอนทนัทงเตป็ม และยออ ภาษาไทยและอนังกฤษ หรรอเปป็นตนัวเลข เชอน ยออแบบนยีท

05/11/1977 หรรอเตป็มแบบนยีท วนันเสารร์ททรื่ 5 พฤศจดิกายน พ.ศ. 2520
• ระบชุเพศไดข้หลายแบบ เชอน ช, ช., ชาย, M, Male หรรอระบชุเปป็นตนัวเลขกป็ไดข้เชอน 1 สสาหรนับเพศชาย 2 สสาหรนับเพศหญดิง
• สามารถปรนับความเรป็วในการกรอกขข้อมมูลไดข้ เพรรื่อรองรนับโปรแกรมตอาง ๆ ทยีรื่อาจทสางานชข้าเรป็วแตกตอางกนันไดข้

คชณสมบนัตขดิ องเครรรื่องออ่านหนนังสรอเดดินทาง

• บนันทถึกภาพหนข้าหนนังสรอเดดินทางไดข้เตป็มหนข้า ภาพมยีความละเอยียดสมูง 500
• มยีเครรรื่องออานบนัตรประจสาตนัวประชาชนไทยอยมูใอ นตนัว
จชุดตออนดิทว
• ถอายภาพหนข้าหนนังสรอเดดินทางดข้วยรนังสยี Ultraviolet (UV)
• ดข้านหลนังเครรรื่องมยีพอรร์ต USB วอาง 2 ชออง สามารถตออพอวงอชุปกรณร์ USB
และบนันทถึกเปป็นแฟข้มไดข้
ภายนอกเชอนเครรรื่องออานบนัตรประจสาตนัวประชาชนเพดิรื่มไดข้
• ถอายหนข้าหนนังสรอเดดินทางดข้วยแสงปกตดิ และรนังสยี
• มยีชอองยถึดสายคลข้องแบบ Kensington ปข้องกนันการลนักขโมยเครรรื่องออานไดข้
อดินฟราเรดไดข้

คชณลนักษณะเฉพาะ/Specification PFK8800LS
เครรอรื่ งออ่านหนนังสรอเดดินทาง

PFK8800LS

โปรแกรมกรอกขข้อมมลลงแบบฟอรร์ม

PassIDform (Passport and Thai ID Auto Form Filler)

หนนังสรอเดดินทางททรื่ออ่านไดข้

หนนังสรอเดดินทางตามมาตรฐาน ICAO Doc 9303 (ใชข้เทคโนโลยยี OCR)

ขข้อมมลททรื่อาอ่ นไดข้จากหนนังสรอเดดินทาง

21 รายการไดข้แกอ : หมายเลขเอกสาร (หมายเลขหนนังสรอเดดินทาง), หมายเลขสอ วนบชุคคล
(เลขประจสาตนัวประชาชน), ชนดิดของเอกสาร, ชรรื่อตนัว, นามสกชุล (ภาษาอนังกฤษ),
ชรรื่อประเทศทยีรื่ออกเอกสาร, สนัญชาตดิ, เพศ, วนันเกดิด, วนันหมดอายชุ, ผลการตรวจสอบความถมูก
ตข้องของเอกสาร (5 รายการ), ภาพใบหนข้า, ภาพถอายหนข้าหนนังสรอเดดินทาง (ไดข้แกอ แสงสยีขาว,
รนังสยีอดินฟราเรด, รนังสยียมูวยี) และ ขข้อมมูล MRZ 2 รายการ

ขข้อมมลททรื่อาอ่ นไดข้จากบนัตรประชาชนไทย

23 รายการ ไดข้แกอ : เลขประจสาตนัวประชาชน, คสานสาหนข้าชรรื่อไทย, ชรอรื่ ไทย, ชรอรื่ กลางไทย,
นามสกชุลไทย, คสานสาหนข้าชรรื่ออนังกฤษ, ชรรื่ออนังกฤษ, ชรอรื่ กลางอนังกฤษ, นามสกชุลอนังกฤษ
เลขทยีรื่, หมมูอทยีรื่, ตรอก, ซอย, ถนน, ตสาบล-แขวง, อสาเภอ-เขต, จนังหวนัด, เพศ, วนันเกดิด,
หนอวยงานทยีรื่ออกบนัตร, วนันออกบนัตร, วนันบนัตรหมดอายชุ และรมูปถอายเจข้าของบนัตร

ขข้อมมลททรื่ใชข้ไดข้เพดิรื่มเตดิม

3 รายการ ไดข้แกอ วนันทยีรื่ปนัจจชุบนัน, เวลาปนัจจชุบนัน และ อายชุ

ไฟลร์ขข้อมมลททสรื่ ามารถเกช็บบนันททึกไดข้

จากหนนังสรอเดดินทาง : 4 รายการ ภาพใบหนข้า, ภาพถอายหนข้าหนนังสรอเดดินทางดข้วยแสงสยีขาว,
ดข้วยรนังสยีอดินฟราเรด และดข้วยรนังสยียวมู ยี
จากบนัตรประจสาตนัวประชาชนไทย 1 รายการ : ภาพถอายเจข้าของบนัตร

พอรร์ตใชข้งาน

พอรร์ตอดินพชุต USB-B ตออเชรรื่อมกนับคอมพดิวเตอรร์ 1 ชออง
พอรร์ตเอาตร์พชุต USB-A สสาหรนับอชุปกรณร์ตออพอวง 2 ชออง

ระบบปฏดิบนัตกดิ ารททรื่รองรนับ

Windows 10, 8.x, 7, Vista, XP ทนัทง 32 และ 64 บดิต

อชปกรณร์ภายในชชดสดินคข้า
• ตนัวเครรรื่องออาน PFK8800LS
• AC/DC Adapter
• สาย USB
การรนับประกนันสดินคข้า : สดินคข้ารนับประกนัน 1 ปยี ยกเวข้นกระจก
และชดิทนสอวนสถึกหรอแตกหนักจากการใชข้งาน, การใชข้งานผดิดวดิธยี,
การดนัดแปลงแกข้ไขตนัวสดินคข้า และตามขข้อกสาหนดของบรดิษทนั ฯ

คทาแนะนทาและขข้อควรระวนัง :
• ไมอควรตดิดตนังท เครรอรื่ งในจชุดทยีมรื่ คยี วามชรนท หรรอความรข้อนสมูง
• ระวนังอยอาใหข้เกดิดการกระแทก หรรอตกหลอน เพราะอาจทสาใหข้ชนทดิ สอวนภายในเสยียหาย
• ควรมยีการทสาความสะอาดชอองแสง และระมนัดระวนังไมอใหข้เกดิดรอยบนผดิว
กระจก
• หากไมอไดข้ใชข้งานไมอควรเสยียบ AC/DC Adapter ทดิทงคข้างไวข้

* ขข้อมมลทททั้งหมดอาจเปลลลี่ยนแปลงไดข้โดยไมม่จจาเปป็นตข้องแจข้งใหข้ทราบลม่วงหนข้า *
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