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สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์น้ ี

โปรดอ่ำนข้อควำมในสัญญำฉบับนี้ โดยตลอดก่อนที่ท่ำนจะเข้ำผูกพันตำมสัญญำโดยกำรเปิ ดใช้งำนโปรแกรม

หลังจำกท่ำนได้อำ่ นข้อควำมในสัญญำฉบับนี้แล้ว หำกไม่ตกลงตำมสัญญำ ขอให้ส่งคืนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่อี ยูใ่ น
แผ่นดิสก์หรื อสื่ อบันทึกชนิดอื่น ๆ รวมทั้งเอกสำรและสิ นค้ำอื่น ๆ ที่แนบมำด้วยทั้งหมด (หำกมี) คืนไปยังสถำนทีท่ ท่ี ำ่ นได้รบั สิ่งเหล่ำนี้
มำภำยใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับแต่วนั ได้รบั มอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หำกท่ำนได้รบั โปรแกรมคอมพิวเตอร์มำด้วยวิธีกำรดำวน์โหลด หรื อ
กำรทำำสำำเนำ ท่ำนจะต้องทำำลำยหรื อลบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสำำเนำทั้งหมดออกจำกฮำร์ดดิสก์, หน่วยบันทึกข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นระบบเครื อ
ข่ำย, หน่วยบันทึกข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นระบบเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ต และสื่อเก็บข้อมูลอืน่ ๆ โดยทันที
เมือ่ ท่ำนได้ตดิ ตั้ง หรือใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ ี แม้เพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ถือว่ำท่ำนยอมผูกพันในฐำนะ
ผูร้ ับอนุญำตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำมสัญญำฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำนี้จะเรี ยกว่ำ “ผูร้ ับอนุญำต”
บริ ษทั อำร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำำกัด ตั้งอยูท่ ี่ 48/20 ถนนรัชดำภิเษก ซอย 20 แขวงสำมเสนนอก
เขตห้วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร ซึ่ งต่อไปนี้ในสัญญำนี้จะเรี ยกว่ำ “ผูอ้ นุญำต”
ผูอ้ นุญำตและผูร้ ับอนุญำตตกลงทำำสัญญำกันมีขอ้ ควำมดังต่อไปนี้
1. การอนุญาตให้ ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.1 ผูอ้ นุญำตเป็ นเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อ Passport and Thai ID Auto Form Filler (PassIDform) ซึ่ง
มีส่วนประกอบย่อยอื่น ๆ ที่แนบมำพร้อมกัน และเอกสำรต่ำง ๆ ที่ระบุในสัญญำนี้ (ซึ่งในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ “โปรแกรม
คอมพิวเตอร์”)
1.2 ผูอ้ นุญำตตกลงอนุญำตให้ผรู้ ับอนุญำตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำมที่ระบุในสัญญำนี้ ในลักษณะดังต่อไปนี้
• ผูร้ ับอนุญำต จะใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ี และโปรแกรมใช้งำนเพื่อกำรดำำเนินธุรกิจตำมปรกติของผูร้ ับ
อนุญำตเท่ำนั้น
• ผูร้ ับอนุญำต จะใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ี ร่วมกับเครื่ องอ่ำนบัตรสมำร์ ทคำร์ดที่กำำ หนดโดยผูอ้ นุญำต
เท่ำนั้น
• ผูใ้ ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกัน จะมีได้ไม่เกิน 1 คน (หนึ่งคน) ต่อ 1 สิ ทธิ์ (หนึ่งสิ ทธิ์ )
• สัญญำนี้ไม่ให้สิทธิ์ ผูร้ ับอนุญำตในกำรได้รับรหัสต้นฉบับ (Source Code) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยกเว้น
โปรแกรมตัวอย่ำง
2. ระยะเวลาการอนุญาต
2.1 ผูร้ ับอนุญำต จะใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ี ได้ต้ งั แต่วนั ที่เริ่ มผูกพันในฐำนะผูร้ ับอนุญำตจนกว่ำจะบอกเลิก
สัญญำหรื อจนกว่ำผูอ้ นุญำตจะยกเลิกกำรให้อนุญำต
3. สิ ทธิ์และหน้ าที่ของผู้รับอนุญาต
3.1 ผูร้ ับอนุญำตมีสิทธิ์ ที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเอกสำรต่ำง ๆ ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำนี้
3.2 ผูร้ ับอนุญำตไม่มีสิทธิ์ ที่จะให้ ให้เช่ำ ให้ยมื หรื อขำยต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อเอกสำร หรื อสิ ทธิ์ ใด ๆ ที่ให้ไว้
ตำมสัญญำนี้แก่บุคคลอื่น
3.3 ผูร้ ับอนุญำตมีสิทธิ์ ทำำสำำเนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 1 ชุด (หนึ่งชุด) เพื่อป้ องกันกำรสูญหำยในระหว่ำงกำรใช้งำน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงั กล่ำวเท่ำนั้น
3.4 ผูร้ ับอนุญำตขอรับรองว่ำจะไม่เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ลบ ทำำลำย ทำำให้เสี ยหำย หรื อทำำให้ไม่ชดั เจน ซึ่ง ชื่อของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อของเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมำยหรื อสัญลักษณ์แสดงควำมเป็ นเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ หรื อเครื่ องหมำยกำรค้ำ
ของเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ ไม่วำ่ จะโดยจงใจหรื อประมำทเลินเล่อก็ตำม
3.5 ผูร้ ับอนุญำตจะดูแลรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสำรต่ำง ๆ และสำำเนำทั้งหลำย เป็ นอย่ำงดีที่สุด จะไม่ยอมให้ผู้
อื่นเข้ำถึง นำำไปใช้ นำำไปศึกษำ ทำำสำำเนำ หรื อกระทำำประกำรหนึ่งประกำรใดต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสำรต่ำง ๆ และสำำเนำ
ทั้งหลำย
4. การไม่ ทำาวิศวกรรมย้อนกลับ และอืน่ ๆ

คูม่ อื การใช้งาน PassIDform

1

ผูร้ ับอนุญำตตกลงว่ำ ผูร้ ับอนุญำตจะไม่กระทำำกำรต่อไปนี้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ วนประกอบที่ใช้ในกำร
ทำำงำนร่ วมกัน ไม่วำ่ ส่ วนประกอบนั้นจะเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , เฟิ ร์มแวร์ , โปรโตคอล, รู ปแบบกำรติดต่อกับผูใ้ ช้ (User
Interface), รู ปแบบกำรเชื่อมต่อกับโปรแกรมใช้งำน (Application Programming Interface) ฮำร์ดแวร์ และส่ วนประกอบอื่น และจะ
ไม่พยำยำมกระทำำกำรด้วยตนเองหรื ออนุญำต เพิกเฉย มอบหมำยหรื อสนับสนุนให้บุคคลอื่นกระทำำกำรดังต่อไปนี้ แก้ไข ปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไขงำนต้นฉบับ ขีดฆ่ำทำำให้เสี ยหำย ทำำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineer) แปล (Translate) แปล
ย้อนกลับ (Decompile) แปลย้อนกลับภำษำเครื่ อง (Disassembly) วิเครำะห์กำรทำำงำนภำยใน (System Analyze) ทดสอบผ่ำนกล่อง
ดำำ (Black Box Test) ถอดรหัส (Decrypt) ไล่กำรทำำงำนผ่ำนเครื่ องมือค้นหำจุดบกพร่ อง (Debug) ทั้งในระดับรหัสไบต์ (Bytecode
Debugging) และระดับไบนำรี (Binary Code Debugging) รื้ อและสร้ำงใหม่ (Deconstruct) ดักจับข้อมูล (Sniff) จำำลองกำรทำำงำน
(Simulate) เลียนแบบกำรทำำงำน (Emulate) และกำรกระทำำอื่นใดก็ตำมที่ให้ผลเช่นเดียวกันกับกำรกระทำำข้ำงต้น ไม่วำ่ จะมีชื่อเรี ยก
ว่ำอย่ำงไรก็ตำม
5. การส่ งคืนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในกรณี ที่มีกำรเลิกสัญญำ ผูร้ ับอนุญำตจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
• ส่ งคืนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสำร และสำำเนำทั้งหมดที่ได้ทำำ ขึ้นตำมสัญญำนี้ คืนให้กบั ผูอ้ นุญำตโดยทันที
• ทำำลำยหรื อลบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสำำเนำทั้งหมดออกจำกฮำร์ดดิสก์, หน่วยบันทึกข้อมูลที่อยูใ่ นระบบเครื อข่ำย,
หน่วยบันทึกข้อมูลที่อยูใ่ นระบบเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ต และสื่ อเก็บข้อมูลอื่น ๆ โดยทันที
6. การรักษาความลับทางการค้า
ผูร้ ับอนุญำตทรำบว่ำ บรรดำข้อมูล เทคนิค วิธีกำร กระบวนกำร ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ ี เป็ นควำมลับ
ทำงกำรค้ำของผูอ้ นุญำตและเจ้ำของลิขสิ ทธิ์
ผูร้ ับอนุญำตจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลควำมลับทำงกำรค้ำทั้งหลำยเหล่ำนี้ให้บุคคลอื่นทรำบ และจะพยำยำมจนถึงที่สุดในกำร
รักษำข้อมูลควำมลับทำงกำรค้ำทั้งหลำยเหล่ำนี้ไม่ให้ถูกเปิ ดเผย
7. ข้ อกำาหนดการใช้ งาน
• ห้ำมนำำไปใช้ในทำงที่ผดิ กฏหมำย
• ใช้เพื่อกำรทำำงำน,ให้บริ กำรหรื อทำำธุรกรรมเพื่อเจ้ำของบัตรหรื อผูถ้ ือบัตรประจำำตัวประชำชนเท่ำนั้น
• ในกำรนำำไปอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประจำำตัวประชำชน จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของบัตรหรื อผูถ้ ือบัตรเท่ำนั้น
• ห้ำมนำำข้อมูลภำพและข้อควำมที่อ่ำนได้จำกบัตรประจำำตัวประชำชนไปเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ให้ผอู้ ื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญำตจำกเจ้ำของบัตรหรื อผูถ้ ือบัตร
• กรณี มีควำมเสี ยหำยใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมำจำกกำรนำำโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ี หรื อข้อมูลที่ได้จำกโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไปใช้ในทำงมิชอบ ผูร้ ับอนุญำตต้องรับผิดชอบในผลของควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นทั้งทำงแพ่งและอำญำและ
อื่น ๆ โดยทำงบริ ษทั อำร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำำกัด ไม่ตอ้ งร่ วมรับผิดชอบด้วย
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เริ่มต้ นใช้ งาน PassIDform

แนะนำาโปรแกรม PassIDform

โปรแกรม PassIDform เป็ นโปรแกรมสำำหรับช่วยในกำรอ่ำนข้อมูลหนังสื อเดินทำง ด้วยเครื่ อง
อ่ำนหนังสื อเดินทำง (Passport Reader) แล้วนำำไปป้ อนลงแบบฟอร์มเอกสำรต่ำง ๆ ที่ปรำกฎอยูบ่ นหน้ำ
จอโดยอัตโนมัติ เสมือนหนึ่งว่ำผูใ้ ช้ทำำ กำรป้ อนข้อมูลด้วยกำรพิมพ์จำกแป้ นพิมพ์ ทำำให้ประหยัดเวลำใน
กำรพิมพ์ และป้ องกันกำรพิมพ์ที่ผดิ พลำดด้วย
นอกจำกนี้ โปรแกรมยังสำมำรถทำำกำรอ่ำนบัตรประจำำตัวประชำชนไทย (รุ่ นที่เป็ นบัตรสมำร์ท
คำร์ด) ด้วยด้วยเครื่ องอ่ำนหนังสื อเดินทำงรุ่ นพิเศษที่อ่ำนบัตรสมำร์ทคำร์ดได้ หรื อด้วยเครื่ องอ่ำนบัตร
ประชำชนเฉพำะ แล้วทำำกำรป้ อนข้อมูลไปยังแบบฟอร์มได้เช่นกัน
สำาหรับเครื่องอ่านที่ใช้ งานกับโปรแกรมได้ ขณะนี้ มีดงั นี้
• เครื่ องอ่ำนหนังสื อเดินทำงรุ่ น PFK8800, PFK8800L, PFK8800LR, PFK8800LS และ
PFK8800LRS
• เครื่ องอ่ำนบัตรประจำำตัวประชำชนไทยรุ่ น TFK2700R และ TFK2700RB
ความต้ องการของโปรแกรม
• เครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ทำำงำนด้วยระบบปฏิบตั ิกำร Windows XP, Vista,7, 8
และ 10

การติดตั้งโปรแกรม PassIDform

ก่อนใช้งำนโปรแกรม PassIDform เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งำน ควรมีกำรติดตั้งไดรเวอร์ของ
เครื่ องอ่ำนเสี ยก่อน แล้วจึงค่อยทำำกำรติดตั้งโปรแกรม โดยทั้งไดรเวอร์ของเครื่ องอ่ำน และโปรแกรม
PassIDform สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก เว็บไซต์ www.rd-comp.com
กรณี เครื่ องอ่ำนบัตรสมำร์ทคำร์ด ปรกติเรำไม่จำำ เป็ นต้องลงไดรเวอร์ของเครื่ องอ่ำนบัตร เพรำะว่ำ
Windows จะลงไดรเวอร์ให้โดยอัตโนมัติ ทันทีที่เรำเสี ยบเครื่ องอ่ำนเข้ำกับระบบ
สำำหรับกำรใช้งำนกับเครื่ องอ่ำนหนังสื อเดินทำง เรำจะต้องลงไดรเวอร์สำำ หรับเครื่ องอ่ำน
หนังสื อเดินทำงเอง โดยเรำจะลงก่อนหรื อหลังกำรติดตั้งโปรแกรม PassIDform เสร็ จแล้วก็ได้ หำกเรำไม่
ลงไว้ก่อน เมื่อติดตั้งโปรแกรมจนเกือบจะแล้วเสร็ จ โปรแกรมจะแจ้งเตือนผูใ้ ช้ในตอนท้ำยก่อนกำรรี บูต
Windows ใหม่ หลังจำกรี บูต Windows เสร็ จและโปรแกรม PassIDform ทำำงำนเรี ยบร้อยแล้ว เรำจึงค่อย
สั่งติดตั้งไดรเวอร์ต่อได้ รำยละเอียดวิธีกำรติดตั้งไดรเวอร์จะอยูใ่ นหัวข้อ กำรลงไดรเวอร์สำำ หรับเครื่ อง
อ่ำนหนังสื อเดินทำง
เมื่อลงไดรเวอร์เสร็ จแล้ว เรำจึงจะทำำกำรติดตั้งโปรแกรม PassIDform โดยกำรเรี ยกโปรแกรมติด
ตั้งชื่อ SetupPassIDform.exe จำกโปรแกรมที่ดำวน์โหลด แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังนี้
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• ในกำรติดตั้งทัว่ ไป เพื่อให้โปรแกรมทำำงำนแบบอัตโนมัติ ผูใ้ ช้เพียงเลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้ง
โปรแกรม แล้วกดปุ่ ม “ติดตั้ง” แต่กรณี ที่ตอ้ งกำรเลือกติดตั้งแบบอื่น จะต้องกดปุ่ ม “ตัวเลือก >>”
เพื่อดูส่วนตัวเลือกที่ถูกซ่อนไว้ ก็จะเห็นหน้ำจอเป็ นดังนี้

• ควำมหมำยของตัวเลือกคือ
◦ ให้ PassIDform ทำางานทุกครั้งที่เปิ ดเครื่อง สำำหรับกำำหนดให้โปรแกรมทำำงำนโดยอัตโนมัติ
ทุกครั้งที่ Windows เริ่ มต้นทำำงำน (ปกติจะเลือกไว้)
◦ ให้ PassIDform ทำางานในโหมด service ใช้ในกรณี ที่โปรแกรมแบบฟอร์มที่ตอ้ งกำรกรอก
ทำำงำนในแบบ Administrator เรำก็จะต้องเลือกตัวเลือกนี้ เพื่อให้โปรแกรมทำำงำนในสิ ทธิ ที่
สู งเทียบเท่ำ Administrator โดยกำรทำำงำนโหมด service จึงจะใช้ได้
• เมื่อกดปุ่ ม “ติดตั้ง” โปรแกรมก็จะทำำกำรคัดลอกแฟ้ มและติดตั้งลงใน Windows เสร็ จเรี ยบร้อย
เรำจะต้องทำำกำรรี บูต Windows ใหม่ เพื่อให้ค่ำติดตั้งทำำงำน
• หลังจำกรี บูต Windows ใหม่เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรม PassIDform ก็จะเริ่ มทำำงำนอัตโนมัติ
(ตำมตัวเลือก ให้ PassIDform ทำำงำนทุกครั้ งที่เปิ ดเครื่ อง) เมื่อโปรแกรมเริ่ มทำำงำน จะตรวจสอบ
ดูวำ่ หำกไม่เคยมีกำรตั้งค่ำเริ่ มต้นมำก่อน ก็จะทำำกำรแสดงหน้ำจอตั้งค่ำ ดังรู ป
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ในตอนนี้ ให้ผใู้ ช้ทำำ กำรกำำหนดค่ำเริ่ มต้น ของตัวเลือกต่ำง ๆ เพื่อให้โปรแกรมทำำงำนตำมต้องกำร
ซึ่ งค่ำติดตั้งเหล่ำนี้ ผูใ้ ช้สำมำรถแก้ไขภำยหลังได้ ค่ำติดตั้งเบื้องต้นที่กำำ หนดได้ มีดงั นี้
• โฟลเดอร์ สคริปต์ ระบุโฟลเดอร์ที่เก็บสคริ ปต์ที่เตรี ยมไว้ เพื่อใช้ในกำรป้ อนข้อมูลไปลงฟอร์ม
• โฟลเดอร์ ข้อมูล ระบุโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลที่ได้จำกกำรอ่ำนบัตร (ในขณะนี้มีแต่เพียงข้อมูลรู ป
ถ่ำย)
• ให้ รอการคลิกเมาส์ ก่อนป้ อนข้ อมูลลงแบบฟอร์ มด้ วย ตัวเลือกสำำหรับเพื่อให้โปรแกรมหยุดรอ
เพื่อให้ผใู้ ช้คลิกเมำส์ที่แบบฟอร์ม ก่อนกำรป้ อนข้อมูลทุกครั้ง
• ป้ องกันการเข้ าหน้ าตั้งค่าโดยไม่ ต้งั ใจ (กด Double Click 2 ครั้ง) ปกติแล้ว หน้ำจอ"ตั้งค่ า" จะเข้ำ
มำได้จำกหน้ำจอเมนูหลักโดยกำรใช้เมำส์คลิกเพียงครั้ งเดียว แต่หำกต้องกำรป้ องกันผูใ้ ช้งำนไม่
ให้เข้ำหน้ำจอ"ตั้งค่า"ได้โดยง่ำย ก็ให้เลือกตัวเลือกนี้ ซึ่ งจะทำำให้ผใู ้ ช้จะต้องใช้เมำส์กด Double
Click 2 ครั้งในเวลำสั้น ๆ จึงจะเข้ำสู่ หน้ำจอ"ตั้งค่ า"ได้
• อนุญาตให้ ผู้ใช้ เปลีย่ นสคริปต์ หรือฟอร์ ม ใช้สำำ หรับปิ ดเมนูไม่ให้ผใู ้ ช้ เข้ำไปยังหน้ำ เลือกสคริปต์
และฟอร์ ม ได้ เพื่อป้ องกันกำรไปเปลี่ยนสคริ ปต์หรื อฟอร์มโดยไม่ได้ต้ งั ใจ
• อนุญาตให้ ผู้ใช้ แก้ไขสคริปต์ ด้วย ใช้สำำ หรับปิ ดเมนูกำรแก้ไขสคริ ปต์ ที่อยูใ่ นหน้ำ เลือกสคริปต์
และฟอร์ ม เพื่อป้ องกันไม่ให้ผใู ้ ช้เข้ำไปแก้ไขสคริ ปต์โดยไม่ได้ต้ งั ใจ
• อนุญาตให้ ใช้ งานเครื่องอ่ านหนังสื อเดินทาง ใช้สำำ หรับกรณี ที่ตอ้ งกำรให้โปรแกรม PassIDform
หยุดกำรใช้งำนเครื่ องอ่ำนหนังสื อเดินทำงที่กำำ ลังใช้อยูน่ ้ ีชวั่ ครำว (โดยตั้ง “ไม่ เลือก” ที่ตวั เลือกนี้ )
เพื่อให้โปรแกรมอื่น สำมำรถใช้งำนเครื่ องอ่ำนหนังสื อเดินทำงเครื่ องนี้ ได้
• ใช้ RFID ในการอ่านหนังสือเดินทางด้ วย สำำหรับเครื่ องอ่ำนหนังสื อเดินทำงรุ่ นที่อ่ำน RFID ได้
คูม่ อื การใช้งาน PassIDform

5

เรำสำมำรถเลือกได้วำ่ ไม่ตอ้ งอ่ำนข้อมูล RFID ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มควำมเร็ วในกำรอ่ำน ทำำโดยกำร
“ไม่ เลือก” ที่ตวั เลือกนี้
• การตั้งชื่อแฟ้ มรู ปภาพ ในกรณี ที่เรำใช้สคริ ปต์ที่มีคำำ สัง่ ที่เกี่ยวกับบันทึกแฟ้ มรู ปภำพ ไม่วำ่ จะเป็ น
คำำสัง่ SavePhoto, P_SaveFace หรื อ P_SavePage เป็ นต้น จะทำำให้เกิดรู ปภำพขึ้นอยูใ่ นโฟลเดอร์
ข้อมูล ตำมที่ต้ งั ไว้ และเพื่อให้รูปภำพที่บนั ทึกไว้ไม่ซ้ ำำ กัน และสำมำรถระบุได้วำ่ เป็ นของบุคคล
ใด เรำจึงควรตั้งชื่อแฟ้ มภำพให้สมั พันธ์กบั ข้อมูลที่บนั ทึก โดยเรำสำมำรถเลือกรู ปแบบได้ตำมตัว
เลือกตำมรู ป รำยละเอียดกำรตั้งชื่อแฟ้ มรู ป ให้ดูในหัวข้อ การตั้งตัวเลือกเพือ่ บันทึกแฟ้ มรู ปภาพ
หลังจำกตั้งค่ำเรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรมก็จะทำำงำนตำมปกติ ให้ดูวิธีกำรใช้งำนในหัวข้อถัดไป
หมายเหตุ
เพื่อให้แน่ใจว่ำโปรแกรมที่ติดตั้งเป็ นรุ่ นล่ำสุ ด และสำมำรถใช้งำนกับเครื่ องอ่ำนบัตรที่เพิง่ ซื้ อมำ
ใหม่ได้ ในโปรแกรมจึงมีกระบวนกำรตรวจสอบ license ล่ำสุ ดให้โดยอัตโนมัติที่เริ่ มต้นทำำงำน โดยท่ำน
ต้องตรวจสอบว่ำได้เปิ ดให้ Windows สำมำรถติดต่อกับ Internet ได้ปกติก่อนแล้ว
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การลงไดรเวอร์ สำาหรับเครื่องอ่านหนังสื อเดินทาง

ในกำรลงไดรเวอร์สำำ หรับเครื่ องอ่ำนหนังสื อเดินทำง เพื่อให้เครื่ องอ่ำนหนังสื อเดินทำงพร้อมที่จะ
ทำำงำนกับโปรแกรม PassIDform นั้น วิธีกำรลงทำำโดยเรี ยกโปรแกรม Install_P_Driver.bat ที่อยูใ่ นชุด
โปรแกรมที่ได้รับหรื อดำวน์โหลดมำ ซึ่ งโปรแกรมนี้ เป็ น Batch File ที่จะไปเรี ยกโปรแกรมติดตั้งไดรเวอร์
2 ตัว คือ
1. procr-x.x.x.x.msi (x.x.x.x เป็ นหมำยเลขรุ่ นของไดรเวอร์ เช่น 2.0.4.148) ไดรเวอร์ตวั นี้ เมื่อติดตั้ง
เสร็ จจะแสดงหน้ำจอดังนี้

เมื่อกดปุ่ ม OK โปรแกรมก็จะดำำเนินกำรติดตั้งไดรเวอร์ตวั ที่สองต่อ คือ
2. pr-x.x.x.x-x86.msi (x.x.x.x เป็ นหมำยเลขรุ่ นของไดรเวอร์ เช่น 2.1.7.0) ไดรเวอร์ตวั นี้ ขณะติดตั้ง
จะแสดงหน้ำจอดังนี้

ให้กดปุ่ ม Install ทุกครั้งที่พบหน้ำจอลักษณะนี้ จนติดตั้งเสร็ จจะถำมว่ำรี สตำร์ตเครื่ องใหม่อีกครั้ง
ไหม ให้กดปุ่ ม Yes

เมื่อเครื่ องรี สตำร์ตเสร็ จและ Windows มองเห็นเครื่ องอ่ำนแล้ว แสดงว่ำเครื่ องพร้อมใช้งำนได้แล้ว

คูม่ อื การใช้งาน PassIDform
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การใช้ งานโปรแกรม PassIDform

การทำางานของโปรแกรม
มีวธิ ีกำรทำำงำนคือ

• ผูใ้ ช้วำงหนังสื อเดินทำง (Passport) บนเครื่ องอ่ำนหนังสื อเดินทำง (Passport Reader)
หรื อสอดบัตรประชำชนเข้ำในเครื่ องอ่ำนบัตร (Smart Card Reader)
• โปรแกรมจะทำำกำรอ่ำนข้อมูลจำกหนังสื อเดินทำง หรื อบัตรประชำชนโดยอัตโนมัติทนั ที
• ข้อมูลที่ได้จำกกำรอ่ำน จะถูกนำำไปกรอกลงแบบฟอร์มที่อยูบ่ นหน้ำจอคอมพิวเตอร์ โดยเริ่ ม
จำกตำำแหน่งที่เคอร์เซอร์ปรำกฏอยู่ โดยกำรใช้สคริ ปต์เป็ นตัวกำำหนดวิธีกำรป้ อนข้อมูล
เกีย่ วกับแฟ้ มสคริปต์ แฟ้ มสคริ ปต์มีลกั ษณะเป็ นแฟ้ มข้อควำม (Text File) ที่กำำ หนดว่ำจะให้พิมพ์
ข้อมูลอะไรจำกบัตรประชำชน หรื อจำกหนังสื อเดินทำง ในรู ปแบบ (Format) อย่ำงไร และย้ำยเคอร์เซอร์
ไปช่องข้อมูลถัดไปด้วยกำรกดคียบ์ อร์ดอะไร เป็ นต้น เนื่องจำกสคริ ปต์น้ี ข้ ึนอยูก่ บั แบบฟอร์มที่ผใู ้ ช้จะนำำ
ไปใช้ ซึ่ งมีลกั ษณะไม่เหมือนกัน ผูใ้ ช้จึงจำำเป็ นที่จะต้องจัดเตรี ยมเอง โดยศึกษำวิธีกำรเขียนสคริ ปต์ ตำม
ตัวอย่ำงที่ได้เตรี ยมไว้ให้ และดูคำำ อธิบำยได้ที่หวั ข้อ การเขียนสคริปต์ สำาหรับอ่ านข้ อมูลบัตรประจำาตัว
ประชาชน หรื อหัวข้อ การเขียนสคริปต์ สำาหรับอ่ านข้ อมูลหนังสื อเดินทาง

เมนูหลักของโปรแกรม

เมื่อโปรแกรมกำำลังทำำงำน จะเห็นไอคอนรู ปตำเหยีย่ วอยูใ่ น Taskbar ของ Windows บริ เวณมุม
ขวำล่ำงของจอดังรู ป

 หากท่ านไม่ เห็นไอคอนนีเ้ พราะ Windows ซ่ อนไว้ ท่ านก็ควรจะตั้ง Windows ให้ ไม่ ซ่อน
ไอคอนของโปรแกรม PassIDform เพื่อความสะดวกในการใช้ งาน ไม่ เช่ นนั้นท่ านจะต้ องกด
ปุ่ มขยายเองทุกครั้ ง จึงจะสามารถไปคลิกที่ ไอคอนของโปรแกรมได้
 หากว่ าตอนติดตั้งไม่ ได้ กาำ หนดตัวเลือกให้ PassIDform ทำางานทุกครั้ งที่ เปิ ดเครื่ อง ท่ านจะ
ต้ องเรี ยกโปรแกรมขึน้ มาทำางานเอง (คลิกที่ ไอคอนบนหน้ า Desktop หรื อที่ เมนูโปรแกรม
ของ Windows)
เรำสำมำรถเรี ยกเมนูหลักของโปรแกรมขึ้นมำ ได้โดยใช้เมำส์คลิกปุ่ มซ้ำยที่ไอคอนดังกล่ำว หน้ำ
จอเมนูหลักมีลกั ษณะดังนี้

คูม่ อื การใช้งาน PassIDform
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จำกรู ป เรำจะเห็นโปรแกรมทำำกำรแสดงรำยกำรของเครื่ องอ่ำนที่พบทั้งหมดขึ้นมำ ที่ใต้หวั ข้อ
เครื่ องอ่ ำน ส่ วนช่องที่อยูใ่ ต้หวั ข้อ สคริ ปต์ จะระบุชื่อแฟ้ มสคริ ปต์ที่จะใช้ในกำรทำำงำนสำำหรับเครื่ องอ่ำน
นั้น นอกจำกนี้ช่องที่อยูใ่ ต้หวั ข้อ ไปยังฟอร์ ม จะใช้กำำ หนดชื่อแบบฟอร์มที่จะป้ อนข้อมูลจำกกำรอ่ำนลง
ไปตำมสคริ ปต์
เรำสำมำรถตั้งชื่อเครื่ องอ่ำนใหม่ หรื อเปลี่ยนสคริ ปต์ หรื อกำำหนดแบบฟอร์ม ได้โดยกำรคลิกที่ปุ่ม
ที่อยูด่ ำ้ นท้ำยของแต่ละบรรทัด ซึ่ งจะเปิ ดหน้ำต่ำง เลือกสคริปต์ และฟอร์ ม ขึ้นมำ รำยละเอียดจะ
อยูใ่ นหัวข้อ เลือกสคริปต์และฟอร์ ม
สำำหรับตัวเลือก อ่านทันทีที่พบเอกสาร ปกติเรำควรเลือกตัวเลือกนี้ เพรำะว่ำเมื่อเรำเสี ยบบัตร
ประชำชน หรื อวำงหนังสื อเดินทำงบนเครื่ องอ่ำน โปรแกรมก็จะอ่ำนข้อมูลและทำำงำนโดยทันที แต่หำก
เรำยังไม่ตอ้ งกำรให้อ่ำนทันที เรำก็เอำตัวเลือกนี้ ออก แล้วเมื่อเรำต้องกำรอ่ำนจึงค่อยกดปุ่ ม อ่ านเอกสาร
ก็ได้
นอกจำกนี้ในหน้ำจอเมนูหลัก ยังมีปุ่มอีก 2 ปุ่ มให้ใช้งำน ซึ่ งมีหน้ำที่ดงั นี้
ปุ่ มตั้งค่า เพื่อไปยังหน้ำ สคริปต์ และตั้งค่ า ซึ่ งภำยในหน้ำจอนี้ จะประกอบด้วย 2 หน้ำจอ
ย่อยคือ หน้ำสคริ ปต์ สำำหรับใช้ในกำรแก้ไขและทดสอบสคริ ปต์ (ดูในหัวข้อ การแก้ ไข
แฟ้ มสคริปต์ ) และหน้ำตั้งค่ำ สำำหรับในกำรตั้งค่ำกำรใช้งำนของโปรแกรม สำำหรับหน้ำ
ตั้งค่ำนี้จะเหมือนค่ำติดตั้งเบื้องต้นที่ได้อธิ บำยไว้ในหัวข้อ การติดตั้งโปรแกรม
PassIDform
ปุ่ มเกีย่ วกับโปรแกรม หรื อ About สำำหรับแสดงหน้ำจอข้อมูลเกี่ยวกับรุ่ นของโปรแกรม
และข้อมูลอื่น ๆ อ่ำนเพิ่มเติมที่หวั ข้อ About (เกีย่ วกับโปรแกรม)

คูม่ อื การใช้งาน PassIDform

9

เลือกสคริปต์ และฟอร์ ม

จำกหน้ำจอนี้ เรำสำมำรถกำำหนดค่ำได้ดงั นี้
• เครื่องอ่าน ปกติแล้วหำกเรำไม่มีกำรตั้งชื่อเครื่ องอ่ำน โปรแกรมก็จะทำำกำรกำำหนดให้เองโดย
อัตโนมัติจำกชื่อรุ่ นของเครื่ องอ่ำน แต่หำกต้องกำรตั้งชื่อเครื่ องอ่ำนเป็ นชื่อที่เรำสำมำรถเข้ำใจได้
โดยง่ำย ทำำได้โดยคลิกที่ปุ่มสำำหรับแก้ไขที่อยูด่ ำ้ นท้ำย โปรแกรมจะทำำกำรแสดงหน้ำจอแก้ไขชื่อ
เครื่ องอ่ำนดังรู ป

โดยกำรป้ อนชื่อเครื่ องอ่ำนแล้วกดปุ่ มบันทึก ชื่อเครื่ องอ่ำนก็จะถูกเปลี่ยนไปตำมที่ตอ้ งกำร แต่
หำกต้องกำรเปลี่ยนกลับมำเป็ นชื่อที่โปรแกรมกำำหนดให้เดิม ให้ทำำ กำรลบข้อมูลออกทั้งหมดแล้ว
กดบันทึก ชื่อเครื่ องอ่ำนเดิมก็จะกลับมำ
• เลือกสคริปต์ เรำสำมำรถเลือกสคริ ปต์ที่ตรงกับแบบฟอร์มที่ตอ้ งกำรใช้ โดยโปรแกรมจะแสดง
รำยชื่อแฟ้ มสคริ ปต์ที่เรำได้จดั เตรี ยมไว้อยูภ่ ำยในโฟลเดอร์ที่ที่กำำ หนดไว้แล้ว (กำำหนดอยูใ่ นหน้ำ
ตั้งค่ำ)
• ไปยังฟอร์ ม สำำหรับกรณี ที่ผใู้ ช้ตอ้ งกำรให้โปรแกรมทำำกำรเรี ยกแบบฟอร์มขึ้ นมำทำำงำนโดย
อัตโนมัติน้ นั ผูใ้ ช้ตอ้ งทำำกำรระบุชื่อแบบฟอร์มด้วย กำรระบุชื่อแบบฟอร์มนั้นจะทำำโดยกำรระบุ
ชื่อ Caption หรื อ Window Name ซึ่ งเป็ นตัวหนังสื อที่อยูข่ อบบนของหน้ำต่ำงของโปรแกรมนั้น
โดยเรำไม่จำำ เป็ นต้องพิมพ์จนครบทุกตัวอักษรก็ได้ ขอเพียงให้ชื่อที่พิมพ์สำมำรถระบุ หำหน้ำต่ำง
ที่ตอ้ งกำรได้โดยไม่ซ้ ำำ กับหน้ำต่ำงอื่น เช่น

จำกรู ป ชื่อฟอร์มนี้ คือ “New Text Document.txt – Notepad”
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กำรป้ อนชื่อทำำได้ 2 วิธี คือทำำโดยกำรป้ อนเองลงในช่องกรอก หรื อทำำโดยกำรใช้เมำส์เลือกก็ได้
ในกำรใช้เมำส์เลือก ให้เรำใช้เมำส์ไปวำงลงบนรู ปภำพ คล้ำยเป้ ำวงกลม ที่ขำ้ งใต้มีคำำ ว่ำ “เลือก”
อยู่ ดังนี้
เสร็ จแล้วให้กดเมำส์คำ้ งไว้ แล้วลำกเป้ ำวงกลม ออกมำจำกกรอบหน้ำต่ำงเล็ก ๆ นั้น แล้วนำำไป
ปล่อยบนขอบด้ำนบนของ Window ที่ตอ้ งกำร เมื่อปล่อยเมำส์แล้ว โปรแกรมจะทำำกำรคัดลอกชื่อ
Window หรื อ Caption นั้น ไปใส่ ไว้ในช่องกรอก ทำำให้เรำไม่ตอ้ งกรอกเอง เป็ นกำรป้ องกันกำร
ผิดพลำดด้วย
หมายเหตุ
- ในกำรเลือกแบบฟอร์มขึ้นมำนั้น โปรแกรมจะทำำกำรค้นหำจำกหน้ำต่ำงที่เปิ ดไว้แล้วเท่ำนั้น ซึ่ ง
อำจถูกย่อไว้หรื อซ่ อนอยูด่ ำ้ นหลังก็ได้ แต่หำกโปรแกรมแบบฟอร์มถูกปิ ดไปซึ่ งทำำให้หน้ำต่ำงของแบบ
ฟอร์มนั้นถูกปิ ดไปด้วย ในกรณี น้ ี โปรแกรม PassIDform จะไม่สำมำรถเรี ยกหน้ำต่ำงนั้นขึ้นมำป้ อนข้อมูล
ได้ จึงใช้ไม่ได้
- เพื่อป้ องกันควำมผิดพลำด ควรตั้งตัวเลือก ให้ รอการคลิกเมาส์ ก่อนป้ อนข้ อมูลลงแบบฟอร์ ม
ด้ วย ที่อยูใ่ นหน้ำ ตั้งค่า เพื่อให้โปรแกรมทำำกำรหยุดรอหลังจำกเรี ยกหน้ำต่ำงของแบบฟอร์มขึ้นมำแล้ว
รอให้ผใู ้ ช้คลิกเมำส์ที่ตำำ แหน่งเริ่ มต้นในกำรป้ อนข้อมูลก่อน

การแก้ไขแฟ้ มสคริปต์

กำรแก้ไขแฟ้ มสคริ ปต์ ทำำโดยคลิกที่ปุ่ม
ที่อยูด่ ำ้ นท้ำยของชื่อสคริ ปต์ที่เลือกไว้ จำกหน้ำ
เลือกสคริปต์และฟอร์ ม ดังที่กล่ำวมำ เมื่อกดปุ่ มแล้วโปรแกรมจะทำำกำรเปิ ดแฟ้ มสคริ ปต์น้ นั ด้วย
โปรแกรม Notepad ขึ้นมำเพื่อให้เรำแก้ไข พร้อมทั้งแสดงหน้ำจอ เครื่องมือแก้ ไขสคริปต์ ขึ้นมำบริ เวณ
ด้ำนล่ำงของหน้ำ เลือกสคริปต์ และฟอร์ ม ด้วยดังรู ป

รู ปแสดงหน้ำจอ เครื่องมือแก้ ไขสคริปต์
คูม่ อื การใช้งาน PassIDform
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รู ปแสดงแฟ้ มสคริ ปต์ที่ถูกเปิ ดขึ้นมำแก้ไขโดยโปรแกรม Notepad
หมายเหตุ
สคริ ปต์ ซึ่ งใช้สำำ หรับกำรนำำข้อมูลบัตรประชำชน หรื อข้อมูลหนังสื อเดินทำง เพื่อไปกรอกลง
แบบฟอร์มโดยนั้น จะอยูใ่ นรู ปของแฟ้ มอักขระ (Text File) โดยเก็บในแบบ ANSI (รหัสแบบไบต์เดียว),
แบบ Unicode (รหัสแบบสองไบต์) หรื อ UTF-8(รหัสหลำยไบต์) ก็ได้
เมื่อแก้ไขสคริ ปต์เสร็ จแล้ว เรำสำมำรถทดสอบแฟ้ มที่แก้ไขได้โดยกำรกดปุ่ ม “จำาลองเสี ยบบัตร”
ซึ่ งโปรแกรมจะทำำกำรโหลดข้อมูลตัวอย่ำงที่เตรี ยมไว้จำำ นวนหนึ่ง มำทำำกำรจำำลองเสมือนว่ำเป็ นกำรอ่ำน
จำกบัตรประชำชนหรื อหนังสื อเดินทำงจริ ง แล้วรอให้ผใู ้ ช้ไปคลิกลงในแบบฟอร์มที่ตอ้ งกำร นอกจำกนี้
โปรแกรมยังได้แสดงชื่อบุคคลจำำลองให้เรำเห็นบนหน้ำจอด้วย
และเพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือผูใ้ ช้ในกำรเขียนสคริ ปต์ เรำสำมำรถเรี ยกดูคำำ สั ่ง ได้ดว้ ยกำรกดปุ่ ม
“คำาสั่ ง” แล้วโปรแกรมก็จะแสดงหน้ำจอออกมำ มีลกั ษณะดังรู ป
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จำกหน้ำจอ รายการคำาสั่ง โปรแกรมจะแสดงรำยกำรคำำสัง่ และตัวอย่ำงกำรใช้คำำ สั่งไว้ โดยเรำจะ
สำมำรถที่จะทำำกำรคัดลอกคำำสัง่ หรื อตัวอย่ำงกำรใช้คำำ สัง่ ได้ดว้ ยกำรใช้เมำส์คลิกเลือกคำำสัง่ ที่ตอ้ งกำร
หรื อเลือกตัวอย่ำงสคริ ปต์ที่ตอ้ งกำร ซึ่ งข้อมูลที่เลือกไว้จะถูกเก็บไว้ในคลิปบอร์ด จำกนั้นให้เรำใช้เมำส์ไป
วำงเคอร์เซอร์ไว้ยงั จุดที่ตอ้ งกำรวำง แล้วกดปุ่ ม Ctrl_V เพื่อวำงข้อมูลดังกล่ำว
สำำหรับรำยกำรคำำสั่ง จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ซึ่ งเรำจะต้องเลือกด้วยกำรกดปุ่ มที่อยูบ่ ริ เวณด้ำนบน
ของรำยกำร ซึ่ งมีดงั นี้
• Passport

สำำหรับแสดงกลุ่มคำำสัง่ ที่ใช้สำำ หรับอ่ำนข้อมูลจำกหนังสื อเดินทำง (Passport)

• Thai ID

สำำหรับแสดงกลุ่มคำำสัง่ ที่ใช้สำำ หรับอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประจำำตัวประชำชน

• Key Command สำำหรับแสดงกลุ่มคำำสัง่ ที่เกี่ยวกับกำรกดคียบ์ อร์ด
สำำหรับบัตรประชำชน ศึกษำวิธีกำรเขียนสคริ ปต์ได้จำกหัวข้อ การเขียนสคริปต์ สำาหรับอ่ านข้ อมูล
บัตรประจำาตัวประชาชน
สำำหรับหนังสื อเดินทำง ศึกษำวิธีกำรเขียนสคริ ปต์ได้จำกหัวข้อ การเขียนสคริปต์ สำาหรับอ่ าน
ข้ อมูลหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ
ในหน้ำ เครื่องมือแก้ไขสคริปต์ ยังมีปุ่มอีกปุ่ มชื่อ “Country” ที่จะแสดงเมื่อเรำเลือกสคริ ปต์ที่มีคำำ
สั่งของ Passport เมื่อกดปุ่ มนี้ โปรแกรมจะแสดงรำยกำร Country List เพื่อช่วยอำำนวยควำมสะดวกใน
กำรเขียนรำยกำรชื่อย่อประเทศ เช่นกรณี ใช้คำำ สั่ง [P_IssueCountry.List] เป็ นต้น

การตั้งตัวเลือกเพือ่ บันทึกแฟ้ มรู ปภาพ

ปกติลกั ษณะของชื่อแฟ้ มรู ปภำพ ที่บนั ทึกจำกคำำสัง่ สคริ ปต์ที่ต่ำงกัน ก็จะมีควำมแตกต่ำงกันเสมอ
แม้วำ่ จะตั้งค่ำตัวเลือกเป็ น ชื่อคงที่ ก็ตำม ตัวอย่ำงเช่น
คำาสั่ ง

หากเป็ นชื่อคงที่

P_SaveFace

PassID_Face.jpg

P_SaveFaceRFID

PassID_FaceRFID.jpg

SavePhoto

PassID_Photo.jpg

P_SavePage

PassID_Page.jpg

และเพื่อให้ได้ชื่อแฟ้ มที่แตกต่ำงของแต่ละบุคคล ในหน้ำตั้งค่ำจึงได้เตรี ยมตัวเลือกไว้ให้ ดังนี้
• ชื่อคงที่

ชื่อแฟ้ มจะเป็ นชื่อคงที่ซ้ ำำ กันเสมอ แฟ้ มเดิมจะถูกแทนที่ดว้ ยแฟ้ มล่ำสุ ด
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• เลขที่เอกสาร กรณี บตั รประชำชนจะใช้เป็ นหมำยเลขประจำำตัวประชำชน กรณี
หนังสื อเดินทำงจะใช้เป็ นหมำยเลขหนังสื อเดินทำง
• ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ

ใช้ชื่อและนำมสกุลที่เป็ นภำษำอังกฤษ ต่อกันด้วยเครื่ องหมำย ‘-’

• นามสกุล-ชื่ออังกฤษ

ใช้นำมสกุลและชื่อที่เป็ นภำษำอังกฤษ ต่อกันด้วยเครื่ องหมำย ‘-’

• นำาหน้ าด้ วย Nationality กรณี หนังสื อเดินทำง จะใช้ Nationality ที่เป็ นอักษร 3 ตัว เช่น ESP
เป็ นต้น นำำหน้ำ ส่ วนกรณี บตั รประจำำตัวประชำชน จะใช้เป็ น THA นำำหน้ำ
• ต่ อท้ ายด้ วย วันที่เวลา ให้ต่อท้ำยด้วยวันที่และเวลำ
สำำหรับตัวเลือก 2 อันหลัง สำมำรถใช้ร่วมกับตัวเลือกอื่นได้ ยกเว้นตัวเลือก ชื่ อคงที่
ตัวอย่ำงชื่อแฟ้ มภำพ มีดงั นี้
อังกฤษ

ERIKA_MUSTERMANN_PageIR.jpg

;คำำสัง่ [P_SavePageIR], ตัวเลือก ชื่อ-นามสกุล

3551831436256_Photo.jpg
L898902C3_Face-180123-180109.jpg

;คำำสัง่ [SavePhoto], ตัวเลือก เลขที่เอกสาร
;คำำสัง่ [P_SaveFace], ตัวเลือก เลขที่เอกสาร
และ ต่ อท้ ายด้ วย วันที่เวลา
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About (เกีย่ วกับโปรแกรม)

จำกหน้ำจอนี้เรำจะเห็นชื่อรุ่ นของโปรแกรม โฟลเดอร์ที่เก็บรู ป ข้อมูลเกี่ยวกับไลเซนส์ นอกจำกนี้
เรำจะเห็นปุ่ ม “อัปเดต license” ซึ่ งใช้สำำ หรับปรับปรุ งข้อมูลไลเซนส์ให้เป็ นข้อมูลล่ำสุ ด เพื่อให้โปรแกรม
รู ้จกั กับเครื่ องอ่ำนใหม่ ๆ ที่เรำซื้ อเพิ่มเข้ำมำ ทำำให้โปรแกรมสำมำรถทำำงำนได้เลย โดยไม่จำำ เป็ นต้อง
ดำวน์โหลดโปรแกรมรุ่ นล่ำสุ ดมำติดตั้งอีก ก่อนที่จะทำำกำรอัปเดต ท่ำนต้องตรวจสอบกำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อนด้วย
หมายเหตุ
โดยปกติเรำไม่จำำ เป็ นต้องสัง่ อัปเดต license เอง เพรำะโปรแกรมจะทำำกำรอัปเดตให้โดยอัตโนมัติ
ทุกครั้งที่เริ่ มทำำงำนอยูแ่ ล้วโดยผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต แต่หำกว่ำระบบของท่ำนไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้
ตลอดเวลำ ท่ำนจึงจำำเป็ นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนแล้วจึงค่อยสัง่ อัปเดตเองดังกล่ำว

คูม่ อื การใช้งาน PassIDform

15

การใช้ งานโปรแกรมแบบมีผู้ดูแลระบบ
ในกรณี ที่ใช้งำนโปรแกรม PassIDform ภำยในองค์กรที่มีผดู ้ ูแลระบบ ซึ่ งมีหน้ำที่ในกำรติดตั้ง
โปรแกรมและตั้งค่ำกำรทำำงำนให้ผใู้ ช้งำน ส่ วนผูใ้ ช้งำนอื่นทัว่ ไปจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงค่ำติดตั้งได้
เอง กำรทำำงำนในลักษณะนี้ เวลำเข้ำใช้ Windows ทั้งผูด้ ูและระบบและผูใ้ ช้งำนแต่ละคนจะต้อง Login
ด้วยชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่ำนที่แตกต่ำงกัน รวมทั้งประเภทบัญชีของผูใ้ ช้งำนปกติจะ ต้องไม่ใช่ Administrator
ด้วย เพื่อที่วำ่ ผูใ้ ช้งำนปกติจะต้องไม่สำมำรถแก้ไขโปรแกรมได้
ดังนั้นในกำรตั้งค่ำโปรแกรม PassIDform จึงจะต้องทำำโดยผูด้ ูแลระบบหรื อผูใ้ ช้ที่มีสิทธิ์ ระดับ
Administrator นัน่ เอง ซึ่ งมีวิธีทำำ ดังนี้
1. จบการทำางานของ PassIDform ที่กาำ ลังทำางานอยู่ก่อน ทำำโดยใช้เมำส์คลิกปุ่ มขวำที่ไอคอนของ
โปรแกรมตรง Taskbar แล้วเลือกเมนู Exit เพื่อจบโปรแกรม
2. เรียกโปรแกรม PassIDform ด้ วยสิ ทธิ์ Administrator ซึ่ งทำำได้สองวิธีคือ วิธีแรก ทำำโดยกำร
เลือกเมนูโปรแกรม “PassIDform as Admin” (เรี ยกโดยคลิกที่ปุ่ม Start ของ Windows)
วิธีที่สอง ทำำโดยใช้เมำส์คลิกปุ่ มขวำที่ไอคอนโปรแกรม PassIDform บนหน้ำเดสค์ทอป แล้ว
เลือกเมนู “Run as administrator” (หำกตอน login เข้ำ Windows คุณไม่ได้ใช้ชื่อบัญชี
Administrator คุณก็จะต้องป้ อนชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่ำนของ Administrator ในตอนนี้)
 ตั้งแต่ Windows 7 เป็ นต้ นมา แม้ ว่าจะ login ด้ วยชื่ อบัญชี ผ้ ดู ูแลระบบแล้ ว โปรแกรมที่ เรี ยกขึน้ มา
ทำางาน ก็ยงั ไม่ ได้ รับสิ ทธิ์ ผ้ ดู ูแลระบบโดยสมบูรณ์ ทั้งนีเ้ พราะ Windows มีระบบควบคุมที่ เรี ยกว่ า
User Account Control คอยจำากัดสิ ทธิ์ ไว้ ฉะนั้นการเรี ยกโปรแกรม PassIDform จึ งต้ องเรี ยกโดย
ใช้ วิธีดังที่ กล่ าวมา
ดังนี้

เมื่อเรี ยกโปรแกรม PassIDform ด้วยสิ ทธิ์ Administrator ได้แล้ว เมื่อเข้ำหน้ำตั้งค่ำ จะเห็นหน้ำจอ
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ตัวเลือกที่เห็นในหน้ำจอตั้งค่ำของผูใ้ ช้ที่มีสิทธิ์ ระดับ Administrator นี้ จะเหมือนของผูใ้ ช้ทวั่ ไป
เกือบทั้งหมด ยกเว้นตัวเลือก “ไม่ อนุญาตให้ ผู้ใช้ อนื่ ที่ไม่ ใช่ administrator แก้ ไขค่ าติดตั้ง หรือเลือก
สคริปต์ ” เท่ำนั้นที่มีเฉพำะผูใ้ ช้ที่มีสิทธิ์ ระดับ Administrator สำำหรับตัวเลือกนี้ เรำควรต้องเลือกไว้ดว้ ย
เพรำะค่ำติดตั้งที่ Administrator กำำหนดรวมทั้งสคริ ปต์ที่เลือกไว้ จะถูกนำำไปเป็ นค่ำใช้งำนสำำหรับผูใ้ ช้
ทัว่ ไปทุกคน โดยผูใ้ ช้เหล่ำนั้นจะไม่สำมำรถเข้ำไปแก้ไขเองได้ เพรำะปุ่ ม ตั้งค่ า และปุ่ ม เลือกสคริปต์ และ
ฟอร์ ม จะถูกซ่อนไว้ ดังรู ป

จำกรู ปแสดงหน้ำจอเมนูหลักของผูใ้ ช้ทวั่ ไปที่ถูก Administrator ตั้งค่ำ “ไม่ อนุญาตให้ ผู้ใช้ อนื่ ที่
ไม่ ใช่ administrator แก้ไขค่าติดตั้ง หรือเลือกสคริปต์ ” ไว้
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การเขียนสคริปต์ สำาหรับอ่ านข้ อมูลบัตรประจำาตัวประชาชน
สคริ ปต์ที่ใช้สำำ หรับอ่ำนข้อมูลบัตรประจำำตัวประชำชนนั้น มีลกั ษณะตำมตัวอย่ำงต่อไปนี้
ตัวอย่ำงสคริ ปต์ 1
; send to notepad
"เลขบัตร" [NIDNumber; #-####-#####-##-#] {Enter}
่ " {Tab} [Title_T] " " [Name_T] {Tab} [LastName_T] {Enter}
"ชือ
"เพศ " {Tab} [Gender; ThaiChar; FFF] {Enter}
"เลขที่ " {Tab} [Number; ThaiNum] {Enter}
"ตำำบล/แขวง " {Tab} [Tambon; ThaiNum] {Enter}
"อำำเภอ/เขต " {Tab} [Amphoe] {Enter}
"จังหวัด" {Tab} [Changwat] {Enter}
"วันเกิด " {Tab} [BirthDate; [NatNum1][$-41E][~buddhist] วัน NNNN ที่ D MMMM GGYYYY]
{Enter}
{Enter}

ตัวอย่ำงสคริ ปต์ 2
; for outlook express
[Name_E]{Tab}[MidName_E]{Tab}[LastName_E]{Tab}[Title_T]
{Ctrl}{Tab}
[Number]" "[Thanon]" "[Tambon]" "[Amphoe]{Tab}
[Changwat]{Tab}{Tab}{Tab}
"Thailand" {Ctrl}{Tab} {Ctrl}{Tab}
[Wait; 20] {Tab}{Tab}{Tab}{Tab}
[BirthDate; " "{Right}M{Right}D{Right}Y]

ตัวอย่ำงสคริ ปต์ 3
; send to calc with photo
"บัตรประชำชนเลขที่ " {Tab} [NIDNumber; ": ""#-####-#####-##-#"""] {Enter}
"วันเกิด "
{Tab} [BirthDate; ThaiNum; [~buddhist] วัน NNNN ที่ D MMMM GGYYYY]
{Enter}
"อำยุ " {Tab} [Age; Y" ปี "M" เดือน"] {Enter}
่ (ไทย)" {Tab} [Title_T] " " [NAME_T] {Tab} [SURNAME_T] {Enter}
"ชือ
"รูป" {Tab} [Photo] {Esc} {Enter}

คำาอธิบายการเขียนสคริปต์
• สคริ ปต์มีลกั ษณะเป็ น Text File ที่เขียนต่อกันไป โดยมีกำรจบบรรทัดด้วยกำรกด Enter
• คำำสัง่ ที่อยูใ่ นเครื่ องหมำยก้ำมปู [..] ใช้ในกำรพิมพ์ขอ้ มูลจำกกำรเอกสำร (บัตรประชำชน หรื อ
หนังสื อเดินทำง) เช่น [Name_E] เป็ นต้น หรื อเป็ นคำำสัง่ อื่น ๆ เช่น [Wait; 20] เป็ นต้น
• คำำสัง่ ที่อยูใ่ นเครื่ องหมำยปี กกำ {..} คือคำำสัง่ กดแป้ นพิมพ์ คือสั่งกดแป้ นพิมพ์โดยตรง เช่น
{Enter}, {Tab} เป็ นต้น
คูม่ อื การใช้งาน PassIDform
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• ข้อควำมที่อยูใ่ นเครื่ องหมำยคำำพูด ".." คือข้อควำมที่จะพิมพ์ออกมำทั้งหมดโดยตรง เช่น "name"
• ';' ที่อยูห่ น้ำข้อควำมใด ถือเป็ นกำร Comment คือไม่ตอ้ งทำำงำนตั้งแต่หลัง ';' ไปจนจบบรรทัด
• ข้อควำมใด ๆ ที่อยูน่ อกเครื่ องหมำยต่ำง ๆ ที่ผำ่ นมำ จะไม่นำำ มำทำำงำน ใช้เป็ นกำร Comment ได้
เช่นกัน

คำาสั่ งในการอ่านข้อมูลบัตรประจำาตัวประชาชน
รู ปแบบคำาสั่ง
[Command; Parameters; Format]
Command หรื อคำำสัง่

คือคำำสัง่ อ่ำนข้อมูลบัตร หรื อคำำสัง่ อื่น
Parameters หรื อพำรำมิเตอร์ คือ ส่ วนขยำยของคำำสัง่ จะมีหรื อไม่มีกไ็ ด้ ถ้ำไม่ใส่ ไว้ จะใช้คำ่ ปริ ยำย หำก
มีมำกกว่ำ 1 ค่ำ ให้ก้ นั ด้วยเครื่ องหมำย ‘;’
Format หรื อฟอร์ แมต คือ รู ปแบบกำรพิมพ์ จะมีลก
ั ษณะเป็ นสำยอักขระที่มีตวั อักษรพิเศษ อำจพิมพ์
ข้อควำมแทรกหรื อใส่ คำำ สัง่ กดแป้ นพิมพ์แทรกก็ได้
ในกรณี ที่คาำ สั่งนั้นไม่ มีพารามิเตอร์ หรื อฟอร์ แมต ก็ไม่ ต้องมีเครื่ องหมาย ‘;’ ต่ อท้ ายคำาสั่ งได้

คูม่ อื การใช้งาน PassIDform
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คำาอธิบายคำาสั่ง
คำาสง่ ั

ความหมาย

[IssuePlace]

หน่วยงำนทีอ
่ อกบัตร

[NIDNumber]

เลขประจำำตัวประชำชน

[IssueDate]

วันออกบัตร

[Title_T]

คำำนำ ำหน ้ำนำม (ไทย)

[ExpiryDate]

วันบัตรหมดอำยุ

[Name_T]

่ (ไทย)
ชือ

[Photo]

วำงภำพในหน ้ำ

[MidName_T]

่ รอง (ไทย)
ชือ

[SavePhoto]

บันทึกรูปจำกบัตรลงแฟ้ ม

[LastName_T]

นำมสกุล (ไทย)

[Changwat.List]

กำำหนดตำรำงข ้อมูลจังหวัด

[Title_E]

คำำนำ ำหน ้ำนำม (อังกฤษ)

[Changwat.Num]

[Name_E]

่ (อังกฤษ)
ชือ

ค่ำลำำดับของ Changwat จำกตำรำง
Changwat.List

[MidName_E]

่ กลำง (อังกฤษ)
ชือ

[Title_T.List]

กำำหนดตำรำงข ้อมูลคำำนำ ำหน ้ำไทย

[LastName_E]

นำมสกุล (อังกฤษ)

[Title_T.Num]

ค่ำลำำดับของ Title_T จำกตำรำง
Title_T.List

[Number]

ทีอ
่ ยู่ (เลขที)่

[Title_E.List]

กำำหนดตำรำงข ้อมูลคำำนำ ำหน ้ำอังกฤษ

[Moo]

หมูท
่ ี่

[Title_E.Num]

[Trok]

ตรอก

ค่ำลำำดับของ Title_E จำกตำรำง
Title_E.List

[Soi]

ซอย

1=ชำย, 2=หญิง, 3=ไม่ระบุเพศ

[Thanon]

ถนน

[Gender.Num]
[Sex.Num]

[Tambon]

ตำำบล

[Today]

วันทีป
่ ั จจุบัน

[Amphoe]

อำำเภอ

[Time]

เวลำปั จจุบัน

[Changwat]

จังหวัด

[Age]

อำยุ

[Gender]
[Sex]

เพศ

[KeyDelay]

หน่วงเวลำกำรกดแป้ นพิมพ์เป็ น ms

[Wait]

ให ้หยุดรอเป็ น ms

[BirthDate]

วันเกิด

คำำสัง่ ทั้งหมด สำมำรถแบ่งกลุ่มออกได้ดงั นี้
1. คำาสั่ งกลุ่มหมายเลข
NIDNumber

เลขประจำำตัวประชำชน

พำรำมิเตอร์ :

มีหรื อไม่มีกไ็ ด้
ThaiNum แสดงเป็ นตัวเลขไทย
มีหรื อไม่กไ็ ด้
# แทนตัวเลขแต่ละตัว, ตัวอักขระอื่น จะกรอกตำมที่กำำ หนด

ฟอร์แมต:
ตัวอย่ำง:

สคริปต์

ต ัวอย่างผลล ัพธ์

[NIDNumber; #-####-#####-##-#]

3-4701-59099-99-3

[NIDNumber; ThaiNum; # #### ##### ## #]

๓ ๔๗๐๑ ๕๙๐๙๙ ๙๙ ๓

[NIDNumber;
#{Tab}####{Tab}#####{Tab}##{Tab}#]

3
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2. คำาสั่ งกลุ่มชื่อ

LastName_E

คำำนำำหน้ำนำม (ไทย)
ชื่อ (ไทย)
ชื่อรอง (ไทย)
นำมสกุล (ไทย)
คำำนำำหน้ำนำม (อังกฤษ)
ชื่อ (อังกฤษ)
ชื่อกลำง (อังกฤษ)
นำมสกุล (อังกฤษ)

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:

ไม่มี
ไม่มี

Title_T
Name_T
MidName_T
LastName_T
Title_E
Name_E
MidName_E

ตัวอย่ำง:
สคริปต์
[Title_T] [Name_T] " " [LastName_T]

ต ัวอย่างผลล ัพธ์
นำยสมชำย สำมัคคีผล

3. คำาสั่ งกลุ่มที่อยู่

Changwat

เลขที่
หมู่ที่
ตรอก
ซอย
ถนน
ตำำบล
อำำเภอ
จังหวัด

พำรำมิเตอร์ :

ThaiNum แสดงเป็ นตัวเลขไทย

Number
Moo
Trok
Soi
Thanon
Tambon
Amphoe

เป็ นต้น
ๆ)
กทม. แทน

Prefix เพื่อให้แสดงคำำนำำหน้ำอย่ำงย่อ เช่น ต.(สำำหรับ Tambon), ซ.(สำำหรับ Soi)
PrefixLong เพื่อให้แสดงคำำนำำหน้ำอย่ำงยำว เช่น ตำำบล(สำำหรับ Tambon) เป็ นต้น

Blank=“String” กำำหนดให้แสดงข้อควำมอะไรหำกพบข้อมูลว่ำง (แทนที่จะเว้นไว้เฉย
KorTorMor มีเฉพำะ Changwat เพื่อบอกว่ำหำกเป็ น กรุ งเทพมหำนคร ให้แสดงเป็ น
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สำาหรั บ กรุ งเทพมหานคร จะไม่ แสดงคำานำาหน้ าว่ า จังหวัด หรื อ จ. เสมอ และจะใช้ คาำ นำาหน้ าเป็ น
แขวงและเขต สำาหรั บ Tambon และ Amphoe ในกรุ งเทพมหานครเสมอไม่ ว่าจะให้ พารามิเตอร์ เป็ น
Prefix หรื อ PrefixLong
สำาหรั บ Trok จะมี Prefix และ PrefixLong เป็ น ตรอก เสมอ
ฟอร์แมต:
ตัวอย่ำง:

ไม่มี
สคริปต์

ต ัวอย่างผลล ัพธ์

[Number]

123/45

[Moo; Prefix; ThaiNum]

ม.๗

[Trok; Prefix]

ตรอกสว่ำงจิตร

[Amphoe; Prefix]

เขตห ้วยขวำง

[Changwat; KorTorMor]

กทม.

[Soi; Prefix; Blank=“ไม่ม”ี ]

ซ.สบำยใจ หรือ ไม่ม ี

4. คำาสั่ งกลุ่มเพศ
Gender
Sex

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:

ไทย
แทนได้

เพศ
เพศ (เหมือน Gender)
ThaiChar แสดงเป็ นอักษรไทย
มีหรื อไม่กไ็ ด้ หำกไม่มีจะแสดงเป็ นตัวย่อ “M”, “F”, “X” (ภำษำอังกฤษ) หรื อ “ช”, “ญ”,
“-” (ภำษำไทย)
F
ตัวย่อ “M”, “F”, “X” สำำหรับภำษำอังกฤษ หรื อ “ช”, “ญ”, “-” สำำหรับภำษำไทย
F.
ตัวย่อ “M.”, “F.”, “X.” สำำหรับภำษำอังกฤษ หรื อ “ช.”, “ญ.”, “-” สำำหรับภำษำ
Full

แสดงคำำเต็ม Male, Female, Unspecified (ชำย, หญิง, ไม่ระบุ) สำมำรถใช้ FFF

"01" พิมพ์ “0” แทนเพศชำย พิมพ์ “1” แทนเพศหญิง (หำกไม่มีกำรระบุเพศ จะไม่
พิมพ์อะไรเลย)
"123" พิมพ์ “1” แทนเพศชำย, พิมพ์ “2” แทนเพศหญิง, พิมพ์ “3” แทนไม่ระบุเพศ

ตัวอย่ำง:
สคริปต์

ต ัวอย่างผลล ัพธ์

[Gender; F]

M

[Sex; Full]

Male

[Gender; ThaiChar; FFF]

ชำย

[Gender; "12"]

1
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5. คำาสั่ งกลุ่มวันที่
BirthDate
IssueDate
ExpiryDate

วันเกิด
วันออกบัตร
วันบัตรหมดอำยุ

พำรำมิเตอร์ :

มีหรื อไม่มีกไ็ ด้
ThaiChar เพื่อแสดงเป็ นอักษรไทย เช่นวันไทย หรื อเดือนไทย
ThaiNum เพื่อแสดงเป็ นตัวเลขไทย (และจะแสดงอักษรไทยด้วย)

ฟอร์แมต:

มีหรื อไม่กไ็ ด้ หำกไม่มี จะใช้รูปแบบเป็ น YYMMDD (ปี ค.ศ.) รำยละเอียดของรู ปแบบ
ให้ดูที่หวั ข้อ ฟอร์ แมตวันที่และเวลา

6. ข้ อมูลอืน่ ๆ
IssuePlace

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:

หน่วยงำนที่ออกบัตร
ไม่มี
ไม่มี

7. คำาสั่ งกลุ่มวางรู ปภาพผ่ านคลิปบอร์ ด
วำงภำพถ่ำยใบหน้ำที่อำ่ นจำกชิปในบัตรประจำำตัวประชำชน
พำรำมิเตอร์ : ไม่มี
ฟอร์แมต :
มีหรื อไม่กไ็ ด้ หำกไม่มี จะวำงรู ปภำพตำมขนำดจริ ง
XmmmmYnnnn กำำหนดขนำด เป็ นจำำนวนจุด กว้ำง mmmm จุด สู ง nnnn จุด (ไม่เกิน
9999 จุด)
หำกกำำหนดค่ำ X หรื อ Y อย่ำงเดียว โปรแกรมจะคำำนวณค่ำที่เหลือให้
อัตโนมัติ
Wm.mmHn.nn กำำหนดขนำด เป็ นหน่วยนิ้วทศนิยม 2 ตำำแหน่ง กว้ำง m.mm นิ้ว สู ง
n.nn นิ้ว
สู งสุ ดไม่เกิน 9.99 นิ้ว
หำกกำำหนดค่ำ W หรื อ H อย่ำงเดียว โปรแกรมจะคำำนวณค่ำที่เหลือให้
อัตโนมัติ
ตัวอย่ำง:
Photo

สคริปต์

ต ัวอย่างผลล ัพธ์

[Photo; X200Y250]

วำงภำพถ่ำยใบหน ้ำ กำำหนดขนำด 200x250 จุด

[Photo; X150]

วำงภำพถ่ำยใบหน ้ำ ขนำดกว ้ำง 150 จุด

[Photo; H0.82]

วำงภำพถ่ำยใบหน ้ำ ขนำดควำมสูง 0.82 นิว้
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[Photo; W0.7H1.2]

วำงภำพถ่ำยในหน ้ำ ขนำดกว ้ำง 0.7 นิว้ สูง 1.2
นิว้

8. คำาสั่ งกลุ่มบันทึกแฟ้ มรู ปภาพ
SavePhoto

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:

บันทึกแฟ้ มภำพถ่ำยใบหน้ำที่อำ่ นจำกชิปในบัตรประจำำตัวประชำชน
ไม่มี
ไม่มี

9. คำาสั่ งกำาหนดตาราง
ั คำำสัง่ Changwat.Num
Changwat.List กำำหนดตำรำงชื่อจังหวัด สำำหรับใช้กบ
Title_E.List

กำำหนดตำรำงคำำนำำหน้ำไทย สำำหรับใช้กบั คำำสัง่ Title_T.Num
กำำหนดตำรำงคำำนำำหน้ำอังกฤษ สำำหรับใช้กบั คำำสั่ง Title_E.Num

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:
ตัวอย่ำง:

รำยกำรข้อมูลเรี ยงตำมลำำดับ คัน่ แต่ละรำยกำรด้วยลูกนำ้ำ
ไม่มี
[Title_T.List; นำย,นำง,น.ส.]

Title_T.List

10. ตัวแปรตัวเลข
1 = ชำย, 2 = หญิง, 3 = ไม่ระบุเพศ
ตัวแปรลำำดับชื่อจังหวัดที่ได้จำกตำรำง Changwat.List มีค่ำตั้งแต่ 1 ขึ้นไป
ตัวแปรลำำดับคำำนำำหน้ำนำมไทยที่ได้จำกตำรำง Title_T.List
ตัวแปรลำำดับคำำนำำหน้ำนำมไทยที่ได้จำกตำรำง Title_E.List

Sex.Num/Gender.Num
Changwat.Num
Title_T.Num

Title_E.Num
BirthDate.D, BirthDate.M, BirthDate.Y
IssueDate.D, IssueDate.M, IssueDate.Y
ExpiryDate.D, ExpiryDate.M, ExpiryDate.Y
Today.D, Today.M, Today.Y
Age.D, Age.M, Age.Y

ค่ำตัวแปร วัน, เดือน และ ปี สำำหรับ BirthDate, IssueDate, ExpiryDate, Today และ Age
.D คือตัวเลขวันที่ หรื อจำำนวนวัน มีคำ่ 0 ถึง 31
.M คือตัวเลขเดือน หรื อจำำนวนเดือน มีค่ำ 0 ถึง 12
.Y คือตัวเลขปี ค.ศ. หรื อจำำนวนปี มีคำ่ 0 ถึง 9999

ตัวแปรตัวเลขเหล่ำนี้ ใช้สำำ หรับนำำไปใส่ ในคำำสั่งกดแป้ นพิมพ์ เพื่อควบคุมจำำนวนครั้งในกำรกด
ตำมที่ตอ้ งกำร ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่หวั ข้อ การกดแป้ นพิมพ์ ตามเงือ่ นไข
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11. คำาสั่งพิเศษ
KeyDelay

เป็ น 0 ms

หน่วงเวลำกำรป้ อนแต่ละตัวอักษร หน่วยเป็ น ms (1/1000 วินำที) ปกติหำกไม่สงั่ จะมีค่ำ

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:
ตัวอย่ำง:

ให้หยุดรอ หน่วยเป็ น ms (1/1000 วินำที)
nnnn ระยะเวลำในกำรหยุดรอ เป็ น ms (1/1000 วินำที)
ไม่มี
[KeyDelay; 50] หน่วง 50 ms ทุก ๆ ตัวอักษรหลังจำกนี้
[Wait; 2000] หยุดรอ 2000 ms (เท่ำกับ 2 วินำที) แล้วค่อยทำำงำนตำมคำำสัง่ ถัดไป

Today

วันที่ปัจจุบนั

พำรำมิเตอร์ :

มีหรื อไม่มีกไ็ ด้
ThaiChar เพื่อแสดงเป็ นอักษรไทย เช่นวันไทย หรื อเดือนไทย
ThaiNum เพื่อแสดงเป็ นตัวเลขไทย (และจะแสดงอักษรไทยด้วย)

ฟอร์แมต:

มีหรื อไม่กไ็ ด้ หำกไม่มี จะใช้รูปแบบเป็ น YYMMDD (ปี ค.ศ.) รำยละเอียดของรู ปแบบ
ให้ดูที่หวั ข้อ ฟอร์ แมตวันที่และเวลา

Time

เวลำปัจจุบนั

พำรำมิเตอร์ :

มีหรื อไม่มีกไ็ ด้
ThaiNum เพื่อแสดงเป็ นตัวเลขไทย (และจะแสดงอักษรไทยด้วย)

ฟอร์แมต:

มีหรื อไม่กไ็ ด้ หำกไม่มีจะใช้รูปแบบ HH:MM ดูวิธีใช้ที่หวั ข้อ ฟอร์ แมตวันที่และเวลา

Age

อำยุ

พำรำมิเตอร์ :

มีหรื อไม่มีกไ็ ด้
ThaiNum เพื่อแสดงเป็ นตัวเลขไทย
D
แสดงวัน 1-31 หรื อ ๑-๓๑ (ThaiNum)
M
แสดงเดือน 1-12 หรื อ ๑-๑๒ (ThaiNum)
Y
แสดงปี 0-999 หรื อ ๐-๙๙๙ (ThaiNum)

Wait

ฟอร์แมต:
ตัวอย่ำง:

[Age; Y]
[Age; ThaiNum; Y” ปี ” M” เดือน”]

ฟอร์ แมตวันที่และเวลา

ฟอร์แมตของวันที่และเวลำ จะคล้ำยกับฟอร์แมตวันที่และเวลำของโปรแกรมสเปรดชีตเช่น Calc
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หรื อ Excel เป็ นส่ วนใหญ่ เรำจึงสำมำรถคัดลอกฟอร์แมตมำใส่ ในสคริ ปต์ได้เกือบทั้งหมด
ฟอร์ แมตวันที่
สำำหรับคำำสัง่ เกี่ยวกับวันที่(ไม่รวมคำำสัง่ Time) จะมีตวั แปรดังต่อไปนี้
D
แสดงวัน 1-31 หรื อ ๑-๓๑ (ThaiNum)
DD
แสดงวัน 01-31 หรื อ ๐๑-๓๑ (ThaiNum)
M
แสดงเดือน 1-12 หรื อ ๑-๑๒ (ThaiNum)
MM
แสดงเดือน 01-12 หรื อ ๐๑-๑๒ (ThaiNum)
MMM
แสดงเดือน Jan-Dec หรื อ ม.ค.-ธ.ค. (ThaiChar)
MMMM
แสดงเดือน January-December หรื อ มกรำคม-ธันวำคม (ThaiChar)
YY
แสดงปี 00-99 หรื อ ๐๐-๙๙ (ThaiNum)
YYYY
แสดงปี 1900-9999 หรื อ ๑๙๐๐-๙๙๙๙ (ThaiNum)
NN
แสดงวัน Sun-Sat หรื อ อำ.-ส. (ThaiChar)
NNNN
แสดงวัน Sunday-Saturday หรื อ อำทิตย์-เสำร์ (ThaiChar)
GG
แสดงคำำว่ำ 'ค.ศ.' หรื อ 'พ.ศ.'
นอกจำกนี้ยงั มีตวั แปรนำำหน้ำพิเศษ เช่น
[~buddhist] เพื่อบอกว่ำเป็ นปี พ.ศ. (ถ้ำไม่กำำ หนดจะเป็ น ค.ศ.)
[NatNum1][$-41E] เพื่อบอกว่ำเป็ นเลขไทย (และอักษรไทย)
ตัวอย่ำงเช่น
สคริปต์

ต ัวอย่างผลล ัพธ์

[BirthDate; ThaiNum; DD/MM/YY]

๐๕/๑๑/๑๒

[BirthDate; ThaiChar; D MMM YYYY]

05 พ.ย. 2012

[BirthDate; ThaiChar; [~buddhist]วัน NNNN ที่ D MMMM
YYYY]

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2555

ฟอร์ แมตเวลา
สำำหรับคำำสัง่ เกี่ยวกับเวลำคือ Time จะมีตวั แปรดังต่อไปนี้
HH
แสดงชัว่ โมง 0-23 หรื อ 1-12 (กรณี AM/PM)
MM
แสดงนำที 0-59
SS
แสดงวินำที 0-59
AM/PM
ให้แสดง AM หรื อ PM
ตัวอย่ำงเช่น
สคริปต์
[Time; HH:MM น.]
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[Time; ThaiNum; HH:MM:SS]

๑๓:๓๗:๔๖

[Time; HH:MM:SS AM/PM]

01:37:46 PM

คำาสั่ งกดปุ่ มแป้ นพิมพ์

ในระหว่ำงคำำสัง่ ป้ อนข้อมูลตำมที่กล่ำวมำ เรำยังต้องควบคุมเคอร์เซอร์ให้ยำ้ ยตำำแหน่งไปยังจุดถัด
ไป หรื อกดปุ่ มอื่นบนแป้ นพิมพ์ดว้ ย ซึ่ งทำำได้โดยใช้คำำ สัง่ กดปุ่ มแป้ นพิมพ์ ซึ่ งมีรูปแบบของคำำสัง่ อยูภ่ ำย
ใต้เครื่ องหมำย {} ดังมีคำำ สัง่ ต่อไปนี้
คำาสง่ ั

ความหมาย

คำาสง่ ั

ความหมาย

{Up}

กดปุ่ ม ลูกศรขึน
้

{Del}

กดปุ่ ม Delete

{Down}

กดปุ่ ม ลูกศรลง

{Ins}

กดปุ่ ม Insert

{Left}

กดปุ่ ม ลูกศรซ ้ำย

{Ctrl}

กดปุ่ ม Ctrl

{Right}

กดปุ่ ม ลูกศรขวำ

{Alt}

กดปุ่ ม Alt

{Home}

กดปุ่ ม Home

{Shift}

กดปุ่ ม Shift

{End}

กดปุ่ ม End

{WinKey}

กดปุ่ ม Win Key

{PgUp}

กดปุ่ ม PgUp

{F1} ถึง {F12}

กดปุ่ ม F1 ถึง F12

{PgDn}

กดปุ่ ม PgDn

{NumLock}

กดปุ่ ม Num Lock

{Tab}

กดปุ่ ม Tab

{Scroll}

กดปุ่ ม Scroll Lock

{Enter}

กดปุ่ ม Enter

{Break}

กดปุ่ ม Break

{Esc}

กดปุ่ ม Esc

{Add}

กดปุ่ ม Keypad +

{Sp}

กดปุ่ ม Space

{Subtract}

กดปุ่ ม Keypad -

{Space}

กดปุ่ ม Space

{Multiply}

กดปุ่ ม Keypad *

{BS}

กดปุ่ ม Backspace

{Divide}

กดปุ่ ม Keypad /

{BKSP}

กดปุ่ ม Backspace

ในกรณี ที่ตอ้ งกำรกดแป้ นพิมพ์ซ้ ำำ กันเป็ นจำำนวนมำกกว่ำหนึ่งครั้ง เรำสำมำรถระบุจำำ นวนครั้งไว้
หลังคำำสัง่ โดยใส่ ช่องว่ำงคัน่ ไว้ เช่น สั่ง {Del 9} จะทำำให้โปรแกรมกดแป้ นพิมพ์ Del จำำนวน 9 ครั้ง หรื อ
สั่ง {Shift}{Tab 13} จะกดแป้ นพิมพ์ {Shift}ค้ำงแล้วกด{Tab} จำำนวน 13 ครั้ง เป็ นต้น
ข้ อควรระวัง หำกสัง่ {Ctrl}”F” จะได้ผลลัพธ์เท่ำกับ {Ctrl}{Shift}”f” เพรำะว่ำ F ตัวพิมพ์ใหญ่
คือกำรกดปุ่ ม {Shift}ตำมด้วย”f” ฉะนั้น หำกไม่ตอ้ งกำรให้กดปุ่ ม {Shift} จะต้องใช้ f ตัวพิมพ์เล็ก
การกดแป้ นพิมพ์ตามเงือ่ นไข
ในกรณี ที่ตอ้ งกรอกข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นกำรเลือกเมนู ไม่ใช่กำรเติมข้อมูลลงในช่องว่ำงเหมือนที่
ผ่ำนมำ เช่น กรณี ขอ้ มูลเพศ หรื อ Gender ซึ่ งมีตวั เลือกคือ “ชำย” และ “หญิง” ดังรู ป
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ในกรณี น้ ี หำกเลือกตัวเลือก “หญิง” ให้กดแป้ นพิมพ์ลูกศรขวำ (Right Arrow) 1 ครั้ง แต่หำกเลือก
ตัวเลือก “ชำย” ก็ไม่ตอ้ งกดแป้ นพิมพ์ใด ๆ เสร็ จแล้วจึงไปช่องข้อมูลถัดไปโดยกำรกดแป้ นพิมพ์ Tab กำร
ทำำเช่นนี้เรำจะต้องกดแป้ นพิมพ์โดยใช้ขอ้ มูลเป็ นตัวแปร แล้วแปลงเป็ นตัวเลขเพื่อเป็ นจำำนวนครั้ งในกำร
กดแป้ นพิมพ์
ข้อมูลตัวแปรที่แปลงเป็ นตัวเลขนั้น ได้จำกคำำสั่ง ตัวแปรตัวเลข ที่ได้กล่ำวมำแล้ว เช่น
Gender.Num เป็ นต้น และในกำรนำำตัวแปรไปใช้น้ นั เรำสำมำรถป้ อนเป็ นสมกำรคณิ ตศำสตร์โดยใช้กำร
บวกลบคูณหำรตัวเลข รวมทั้งใส่ วงเล็บ ( ) เพิ่มเติมเข้ำไปได้ ตัวอย่ำงเช่น
สคริปต์

คำาอธิบาย

{Right Gender.Num-1}

กดแป้ นพิมพ์ลก
ู ศรขวำ 0 ครัง้ สำำหรับ “ชำย” 1 ครัง้ สำำหรับหญิง

{Down BirthDate.D-1}

กดแป้ นพิมพ์ลก
ู ศรลงตำมจำำนวนวันทีว่ ันเกิด ลบด ้วย 1

{Down BirthDate.Y+(5432480+1)}

ปี เกิดแปลงเป็ นพ.ศ.(บวกด ้วย 543) หักด ้วย 2480 แล ้วบวก 1
(ตำรำงเริม
่ จำกปี 2480) นำ ำไปเป็ นจำำนวนครัง้ ในกำรกดแป้ นพิมพ์
ลูกศรลง

[Title_T.List; นำย,นำง,น.ส.]
{Right Title_T.Num-1}

กำำหนดตำรำง Title_T.List แล ้วสัง่ กดแป้ นพิมพ์ลก
ู ศรขวำตำม
จำำนวนทีไ่ ด ้จำกกำรแปลง Title_T เป็ นตัวเลข หักออกด ้วย 1

ตัวอย่ำงสคริ ปต์ที่มีกำรกดแป้ นพิมพ์ตำมเงื่อนไข
ตัวอย่ำงสคริ ปต์ 4
; web form 1
[Changwat.List; กระบี,่ กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำาแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,
ชัยนาท,ชัยภูม,ิ ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,
นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่ าน,นนทบุรี,บุรีรมั ย์,ประจวบคีรีขน
ั ธ์,ปทุมธานี ,ปราจี
นบุรี,
ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจต
ิ ร,พิษณุ โลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์ ,แพร่,พัทลุง,
ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮอ่ งสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,
ลพบุร,ี ลำาปาง,ลำาพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,
สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี ,สุรน
ิ ทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำาภู,
อำานาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทยั ธานี,อุบลราชธานี ,อ่างทอง,อืน
่ ๆ]
[Title_T]" "[Name_T]" "[LastName_T] {Tab}
{Down BirthDate.D-1} {Tab}
{Down BirthDate.M-1} {Tab}
{Down BirthDate.Y+543-2480+1} {Tab}
[Age; Y] {Tab}
{Right Gender.Num-1} {Tab}
{Tab}
; picture
[Number]" "[Moo; Prefix]" "[Soi; Prefix]" "[Tambon; Prefix] {Tab}
[Amphoe; Prefix] {Tab}
{Down Changwat.Num} {Tab}

จำกตัวอย่ำงจะเห็นคำำสัง่ Changwat.List ซึ่ งเป็ นตำรำงลำำดับข้อมูลจังหวัด เนื่องจำกเป็ นคำำสั่งที่
ยำวมำก จึงต้องป้ อนเป็ นหลำยบรรทัด แล้วจึงปิ ดด้วย ]
คูม่ อื การใช้งาน PassIDform
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ในกำรเลือกจังหวัด จะใช้คำำ สัง่ {Down Changwat.Num} เพื่อเลือกจังหวัดโดยกำรกดลูกศรลง
ตำมลำำดับของจังหวัดนั้นที่อยูใ่ นตำรำง
ตัวอย่ำงสคริ ปต์ 5
; web form2
[Title_T.List; นาย,นาง,น.ส.]
[NIDNumber; #############] {Tab}
{Right Title_T.Num-1} {Tab}
[NAME_T] {Tab} [LastName_T] {Tab}
[Name_E] {Tab} [LastName_E] {Tab}

จำกตัวอย่ำงจะเห็นคำำสัง่ Title_T.List ซึ่ งเป็ นตำรำงลำำดับข้อมูล Title_T ซึ่ งถูกนำำไปใช้ในคำำสั่ง
{Right Title_T.Num-1} เพื่อเลือกข้อมูลโดยกำรกดปุ่ มลูกศรขวำ (Right)
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การเขียนสคริปต์ สำาหรับอ่ านข้ อมูลหนังสื อเดินทาง
สคริ ปต์ที่ใช้สำำ หรับอ่ำนข้อมูลหนังสื อเดินทำงนั้น มีลกั ษณะตำมตัวอย่ำงต่อไปนี้
ตัวอย่ำงสคริ ปต์ 1
; age
"Name"
{Tab} [P_GivenName] " "[P_Surname] {Enter}
"Age"
{Tab} [Age; Y" years "M" months"] {Enter}
"Birthdate" {Tab} [P_BirthDate; NN D MMM YYYY] {Enter}
{Enter}

ตัวอย่ำงสคริ ปต์ 2
; script for showing on Calc
"Passport No. " {Tab} [P_PassportNumber;#########] {Enter}
"Name
" {Tab} [P_GivenName] {Enter}
"Surname
" {Tab} [P_Surname] {Enter}
[P_Face; X100] {Esc} {Tab}
[P_Page; X300] {Esc} {Tab} {Tab} {Tab}
[P_PageIR; W3.0] {Esc} {Tab} {Tab} {Tab}

คำาอธิบายการเขียนสคริปต์
• สคริ ปต์มีลกั ษณะเป็ น Text File ที่เขียนต่อกันไป โดยมีกำรจบบรรทัดด้วยกำรกด Enter
• คำำสัง่ ที่อยูใ่ นเครื่ องหมำยก้ำมปู [..] ใช้ในกำรพิมพ์ขอ้ มูลจำกกำรเอกสำร (บัตรประชำชน หรื อ
หนังสื อเดินทำง) เช่น [Name_E] เป็ นต้น หรื อเป็ นคำำสัง่ อื่น ๆ เช่น [Wait; 20] เป็ นต้น
• คำำสัง่ ที่อยูใ่ นเครื่ องหมำยปี กกำ {..} คือคำำสัง่ กดแป้ นพิมพ์ คือสั่งกดแป้ นพิมพ์โดยตรง เช่น
{Enter}, {Tab} เป็ นต้น
• ข้อควำมที่อยูใ่ นเครื่ องหมำยคำำพูด ".." คือข้อควำมที่จะพิมพ์ออกมำทั้งหมดโดยตรง เช่น "name"
• ';' ที่อยูห่ น้ำข้อควำมใด ถือเป็ นกำร Comment คือไม่ตอ้ งทำำงำนตั้งแต่หลัง ';' ไปจนจบบรรทัด
• ข้อควำมใด ๆ ที่อยูน่ อกเครื่ องหมำยต่ำง ๆ ที่ผำ่ นมำ จะไม่นำำ มำทำำงำน ใช้เป็ นกำร Comment ได้
เช่นกัน

คำาสั่ งในการอ่านข้อมูลหนังสื อเดินทาง
รู ปแบบคำาสั่ง
[Command; Parameters; Format]
Command หรื อคำำสัง่

คือคำำสัง่ อ่ำนข้อมูลบัตร หรื อคำำสัง่ อื่น
Parameters หรื อพำรำมิเตอร์ คือ ส่ วนขยำยของคำำสัง่ จะมีหรื อไม่มีกไ็ ด้ ถ้ำไม่ใส่ ไว้ จะใช้คำ่ ปริ ยำย หำก
คูม่ อื การใช้งาน PassIDform
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มีมำกกว่ำ 1 ค่ำ ให้ก้ นั ด้วยเครื่ องหมำย ‘;’
Format หรื อฟอร์ แมต คือ รู ปแบบกำรพิมพ์ จะมีลก
ั ษณะเป็ นสำยอักขระที่มีตวั อักษรพิเศษ อำจพิมพ์
ข้อควำมแทรกหรื อใส่ คำำ สัง่ กดแป้ นพิมพ์แทรกก็ได้
ในกรณี ที่คาำ สั่งนั้นไม่ มีพารามิเตอร์ หรื อฟอร์ แมต ก็ไม่ ต้องมีเครื่ องหมาย ‘;’ ต่ อท้ ายคำาสั่ งได้
คำาอธิบายคำาสั่ง
คำาสง่ ั

ความหมาย

[P_PageUV]

วำงภำพหน ้ำเอกสำร(รังสี UV)

[P_DocumentNumber]
[P_PassportNumber]

หมำยเลขเอกสำร หรือหมำยเลข
หนังสือเดินทำง

[P_SaveFace]

บันทึกแฟ้ มภำพถ่ำยใบหน ้ำ เลือก
อัตโนมัต ิ

[P_PersonalNumber]
[P_IDNumber]

หมำยเลขส่วนบุคคล (บำงประเทศไม่ม ี
ข ้อมูลนี้)

[P_SaveFaceW]

บันทึกแฟ้ มภำพถ่ำยใบหน ้ำ (แสงสีขำว)

[P_SaveFaceRFID]

บันทึกแฟ้ มภำพถ่ำยใบหน ้ำ (RFID)

[P_Type]

ชนิดของเอกสำร
นำมสกุล ภำษำอังกฤษ

[P_SavePage]
[P_SavePageW]

บันทึกแฟ้ มภำพหน ้ำเอกสำร(แสงสีขำว)

[P_Surname]
[P_GivenName]
[P_FirstName]

่ ตัว ภำษำอังกฤษ
ชือ

[P_SavePageIR]

บันทึกแฟ้ มภำพหน ้ำเอกสำร(รังสี IR)

[P_SavePageUV]

บันทึกแฟ้ มภำพหน ้ำเอกสำร(รังสี UV)

[P_IssueCountry]

่ ประเทศทีอ
ชือ
่ อกเอกสำร

[P_MRZ1]

ข ้อมูล MRZ บรรทัดที่ 1

[P_Nationality]

สัญชำติ

[P_MRZ2]

ข ้อมูล MRZ บรรทัดที่ 2

[P_Gender]
[P_Sex]

เพศ

[P_IssueCountry.List]

่ ประเทศ สำำหรับใช ้กับ
กำำหนดตำรำงชือ
P_IssueCountry.Num

[P_BirthDate]

วันเกิด

[P_IssueCountry.Num]

[P_ExpiryDate]

วันหมดอำยุ

ื่ ประเทศ จำกตำรำง
ค่ำลำำดับทีช
่ อ
P_IssueCountry.List

[P_DocumentNumberChk] ผลกำรตรวจสอบหมำยเลขเอกสำร
[P_PassportNumberChk]

[P_Nationality.List]

กำำหนดตำรำงสัญชำติ สำำหรับใช ้กับ
P_IssueCountry.Num

[P_BirthDateChk]

ผลกำรตรวจสอบวันเกิด

[P_Nationality.Num]

[P_ExpiryDateChk]

ผลกำรตรวจสอบวันหมดอำยุ

ั ชำติ จำกตำรำง
ค่ำลำำดับทีส
่ ญ
P_Nationality.List

[P_PersonalNumberChk]
[P_IDNumberChk]

ผลกำรตรวจสอบหมำยเลขส่วนบุคคล

[P_Gender.Num]
[P_Sex.Num]

1=ชำย, 2=หญิง, 3=ไม่ระบุเพศ

[P_TotalChk]

ผลกำรตรวจสอบรวมทัง้ หมด

[P_Type.Num]

1=หนังสือเดินทำง, 2=วีซำ่ , 3=เอกสำร
อืน
่

[P_Face]

วำงภำพใบหน ้ำ เลือกอัตโนมัต ิ

[Today]

วันทีป
่ ั จจุบัน

[P_FaceW]

วำงภำพไบหน ้ำ(แสงสีขำว)

[Time]

เวลำปั จจุบัน

[P_FaceRFID]

วำงภำพไบหน ้ำ (RFID)

[Age]

อำยุ

[P_Page]
[P_PageW]

วำงภำพหน ้ำเอกสำร(แสงสีขำว)

[KeyDelay]

หน่วงเวลำกำรกดแป้ นพิมพ์เป็ น ms

[P_PageIR]

วำงภำพหน ้ำเอกสำร(รังสี IR)

[Wait]

ให ้หยุดรอเป็ น ms

คำำสัง่ ทั้งหมด สำมำรถแบ่งกลุ่มออกได้ดงั นี้
1. คำาสั่ งกลุ่มหมายเลข
P_DocumentNumber
P_PassportNumber

ได้)

หมำยเลขเอกสำร หรื อ หมำยเลขหนังสื อเดินทำง เป็ นตัวอักษรหรื อตัวเลขก็ได้
หมำยเลขหนังสื อเดินทำง (ทำำงำนเหมือนกับ P_DocumentNumber ใช้แทนกัน
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P_PersonalNumber
P_IDNumber

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:

หมำยเลขส่ วนบุคคล เป็ นตัวอักษรหรื อตัวเลข บำงประเทศอำจไม่มีขอ้ มูลนี้
หมำยเลขประจำำตัว (ทำำงำนเหมือนกับ P_PersonalNumber ใช้แทนกันได้)

มีหรื อไม่มีกไ็ ด้
ThaiNum แสดงเป็ นตัวเลขไทย
มีหรื อไม่กไ็ ด้
# แทนตัวเลขแต่ละตัว, ตัวอักขระอื่น จะกรอกตำมที่กำำ หนด

ตัวอย่ำง:
สคริปต์

ต ัวอย่างผลล ัพธ์

[P_DocumentNumber]

A12345678

[P_PersonalNumber; ####-####-####-####]

3721-1709-6034-2768

[[P_DocumentNumber;ThaiNum;# # # # # # # # #] A ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

2. คำาสั่ งกลุ่มชนิดเอกสาร
P_Type

ชนิดของเอกสำร เป็ นตัวอักษรไม่เกิน 2 ตัวอักษร

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:

ไม่มี
มีหรื อไม่กไ็ ด้
Full แสดงเป็ นชื่อเต็ม “Passport type Px” และ “Visa type Vx” หำกเป็ นรหัสอื่น เช่น A,
C, I ใช้ “ Document type Xx”

ตัวอย่ำง:
สคริปต์

ต ัวอย่างผลล ัพธ์

[P_Type]

P หรือ VX

[P_Type; full]

Passport type PD

3. คำาสั่ งกลุ่มชื่อ
นำมสกุล ภำษำอังกฤษ
P_GivenName ชื่อตัว (Given Name) ภำษำอังกฤษ
P_FirstName ชื่อต้น ภำษำอังกฤษ (ทำำงำนเหมือนกับ P_GivenName ใช้แทนกันได้)
P_Surname

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:
ตัวอย่ำง:

ไม่มี
ไม่มี
สคริปต์

[P_GivenName]" "[P_Surname ]

คูม่ อื การใช้งาน PassIDform
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4. คำาสั่ งกลุ่มชื่อประเทศ
P_IssueCountry
P_Nationality

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:
ตัวอย่ำง:

ชื่อประเทศที่ออกเอกสำร เป็ นตัวอักษรย่อไม่เกิน 3 ตัว ตำมที่ ICAO กำำหนด
สัญชำติ เป็ นตัวอักษรย่อไม่เกิน 3 ตัว ตำมที่ ICAO กำำหนด

ไม่มี
มีหรื อไม่กไ็ ด้
Full แสดงเป็ นชื่อเต็มของของประเทศหรื อสัญชำติ เป็ นภำษำอังกฤษ
สคริปต์

ต ัวอย่างผลล ัพธ์

[P_IssueCountry]

SWE, THA

[P_Nationality;Full]

Sweden, Thailand

5. คำาสั่ งกลุ่มเพศ
P_Gender
P_Sex

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:

ไทย
แทนได้

เพศ
เพศ (ทำำงำนเหมือนกับ P_Gender ใช้แทนกันได้ )
มีหรื อไม่กไ็ ด้
ThaiChar แสดงเป็ นอักษรไทย
มีหรื อไม่กไ็ ด้ หำกไม่มีจะแสดงเป็ นตัวย่อ “M”, “F”, “X” (ภำษำอังกฤษ) หรื อ “ช”, “ญ”,
“-” (ภำษำไทย)
F
ตัวย่อ “M”, “F”, “X” สำำหรับภำษำอังกฤษ หรื อ “ช”, “ญ”, “-” สำำหรับภำษำไทย
F.
ตัวย่อ “M.”, “F.”, “X.” สำำหรับภำษำอังกฤษ หรื อ “ช.”, “ญ.”, “-” สำำหรับภำษำ
Full

แสดงคำำเต็ม Male, Female, Unspecified (ชำย, หญิง, ไม่ระบุ) สำมำรถใช้ FFF

"01" พิมพ์ “0” แทนเพศชำย พิมพ์ “1” แทนเพศหญิง (หำกไม่มีกำรระบุเพศ จะไม่
พิมพ์อะไรเลย)
"123" พิมพ์ “1” แทนเพศชำย, พิมพ์ “2” แทนเพศหญิง, พิมพ์ “3” แทนไม่ระบุเพศ

ตัวอย่ำง:
สคริปต์

ต ัวอย่างผลล ัพธ์

[P_Gender]

M หรือ F

[P_Gender; ThaiChar; Full]

ชำย

[P_Sex; "012"]

0 หรือ 1 หรือ 2
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6. คำาสั่ งกลุ่มวันที่
P_BirthDate
P_ExpiryDate

วันเกิด
วันหมดอำยุ

พำรำมิเตอร์ :

มีหรื อไม่มีกไ็ ด้
ThaiChar เพื่อแสดงเป็ นอักษรไทย เช่นวันไทย หรื อเดือนไทย
ThaiNum เพื่อแสดงเป็ นตัวเลขไทย (และจะแสดงอักษรไทยด้วย)

ฟอร์แมต:

มีหรื อไม่กไ็ ด้ หำกไม่มี จะใช้รูปแบบเป็ น YYMMDD (ปี ค.ศ.) รำยละเอียดของรู ปแบบ
ให้ดูที่หวั ข้อ ฟอร์ แมตวันที่และเวลา

7. คำาสั่ งกลุ่มผลการตรวจสอบข้ อมูล
P_DocumentNumberChk
P_PassportNumberChk
P_BirthDateChk
P_ExpiryDateChk
P_PersonalNumberChk
P_TotalChk

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:

ผลกำรตรวจสอบหมำยเลขเอกสำร
ผลกำรตรวจสอบหมำยเลขหนังสื อเดินทำง (ทำำงำนเหมือนกับ
P_DocumentNumberChk ใช้แทนกันได้)
ผลกำรตรวจสอบวันที่เกิด
ผลกำรตรวจสอบวันที่หมดอำยุเอกสำร
ผลกำรตรวจสอบหมำยเลขส่ วนบุคคล
ผลกำรตรวจสอบรวมทั้งหมดของเอกสำร

ไม่มี
มี
“TrueText”, “FalseText” เมื่อ TrueText คือข้อควำมที่จะแสดงเมื่อผลกำรตรวจสอบถูก
ต้อง และ FalseText คือข้อควำมที่จะแสดงเมื่อผลกำรตรวจสอบไม่ถูกต้อง

ตัวอย่ำง:
สคริปต์

ต ัวอย่างผลล ัพธ์

[P_DocumentNumberChk;"T","F" ]

T หรือ F

[P_BirthDateChk; "ถูกต ้อง","ไม่ถก
ู ต ้อง"]

ถูกต ้อง หรือ ไม่ถก
ู ต ้อง

[P_ExpiryDateChk; "1","0"]

1 หรือ 0

[P_PersonalNumberChk; "True","False"]

True หรือ False

[P_TotalChk; "Correct","Wrong"]

Correct หรือ Wrong

8. คำาสั่ งกลุ่มวางรู ปภาพผ่ านคลิปบอร์ ด
P_Face
P_FaceW

วำงภำพถ่ำยใบหน้ำ เลือกอัตโนมัติจำกชิป RFID (P_FaceRFID) หรื อหน้ำข้อมูลที่ถ่ำย
ด้วยแสงสี ขำว (P_FaceW) ตำมลำำดับ
วำงภำพถ่ำยใบหน้ำที่ถ่ำยด้วยแสงสี ขำว (White Light)
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วำงภำพถ่ำยใบที่อำ่ นจำกชิป RFID
P_Page
วำงภำพหน้ำข้อมูลของเอกสำรที่ถ่ำยด้วยแสงสี ขำว (White Light)
P_PageW
วำงภำพหน้ำข้อมูลของเอกสำรที่ถ่ำยด้วยแสงสี ขำว (White Light) (เหมือนกับ P_Page)
P_PageIR
วำงภำพหน้ำข้อมูลของเอกสำรที่ถ่ำยด้วยรังสี IR
P_PageUV
วำงภำพหน้ำข้อมูลของเอกสำรที่ถ่ำยด้วยแสง UV
พำรำมิเตอร์ : ไม่มี
ฟอร์แมต :
มีหรื อไม่กไ็ ด้ หำกไม่มี จะวำงรู ปภำพตำมขนำดจริ ง
XmmmmYnnnn กำำหนดขนำด เป็ นจำำนวนจุด กว้ำง mmmm จุด สู ง nnnn จุด (ไม่เกิน
9999 จุด)
หำกกำำหนดค่ำ X หรื อ Y อย่ำงเดียว โปรแกรมจะคำำนวณค่ำที่เหลือให้
อัตโนมัติ
Wm.mmHn.nn กำำหนดขนำด เป็ นหน่วยนิ้วทศนิยม 2 ตำำแหน่ง กว้ำง m.mm นิ้ว สู ง
n.nn นิ้ว
สู งสุ ดไม่เกิน 9.99 นิ้ว
หำกกำำหนดค่ำ W หรื อ H อย่ำงเดียว โปรแกรมจะคำำนวณค่ำที่เหลือให้
อัตโนมัติ
ตัวอย่ำง:
P_FaceRFID

สคริปต์

ต ัวอย่างผลล ัพธ์

[P_Face]

วำงภำพถ่ำยใบหน ้ำตำมขนำดจริง

[P_Face; X200 Y250]

วำงภำพถ่ำยใบหน ้ำ กำำหนดขนำด 200x250 จุด

[P_Page;X1500]

วำงภำพหน ้ำข ้อมูลของเอกสำร กำำหนดควำมกว ้ำง 1500
จุด

[P_Page; H0.82]

วำงภำพหน ้ำข ้อมูลของเอกสำร กำำหนดควำมสูง 0.82
นิว้

[P_PageIR;W3.5H4.5]

วำงภำพหน ้ำข ้อมูลของเอกสำร (IR) กำำหนดควำมกว ้ำง
3.5 นิว้ สูง 4.5 นิว้

9. คำาสั่ งกลุ่มบันทึกแฟ้ มรู ปภาพ
P_SaveFace
P_SaveFaceW
P_SaveFaceRFID
P_SavePage
P_SavePageW
P_SavePageIR
P_SavePageUV

บันทึกแฟ้ มภำพถ่ำยใบหน้ำ เลือกอัตโนมัติจำกชิป RFID (P_SaveFaceRFID)
หรื อหน้ำข้อมูลที่ถ่ำยด้วยแสงสี ขำว (P_SaveFaceW) ตำมลำำดับ
บันทึกแฟ้ มภำพถ่ำยใบหน้ำที่ถ่ำยด้วยแสงสี ขำว (White Light)
บันทึกแฟ้ มภำพถ่ำยใบหน้ำที่อ่ำนจำกชิป RFID
บันทึกแฟ้ มภำพหน้ำข้อมูลของเอกสำรที่ถ่ำยด้วยแสงสี ขำว (White Light)
ทำำงำนเหมือน P_SavePage
บันทึกแฟ้ มภำพหน้ำข้อมูลของเอกสำรที่ถ่ำยด้วยแสง IR
บันทึกแฟ้ มภำพหน้ำข้อมูลของเอกสำรที่ถ่ำยด้วยแสง UV
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พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:

ไม่มี
ไม่มี

10. คำาสั่งกลุ่มข้ อมูลดิบ
P_MRZ1
P_MRZ2

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:
ตัวอย่ำง:

ข้อมูล MRZ บรรทัดที่ 1
ข้อมูล MRZ บรรทัดที่ 2
ไม่มี
ไม่มี
[P_MRZ1]
กรอกข้อมูลจำก MRZ บรรทัดที่ 1
[P_MRZ2]
กรอกข้อมูลจำก MRZ บรรทัดที่ 2

11. คำาสั่ งกำาหนดตาราง
P_IssueCountry.List
P_Nationality.List

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:
ตัวอย่ำง:
เอกสำร

กำำหนดตำรำงชื่อประเทศ สำำหรับใช้กบั คำำสัง่ P_IssueCountry.Num
กำำหนดตำรำงสัญชำติ สำำหรับใช้กบั คำำสั่ง P_Nationality.Num

รำยกำรข้อมูลเรี ยงตำมลำำดับ เป็ นตัวอักษรย่อชื่อประเทศไม่เกิน 3 ตัวอักษร ตำมที่ ICAO
กำำหนด คัน่ แต่ละรำยกำรด้วยลูกนำ้ำ
ไม่มี
[P_ IssueCountry.List;THA,CHN,JPN]
;ตำรำงชื่อประเทศที่ออก
[P_ Nationality.List;AUS,CAN,D,EGY,IND,THA]

;ตำรำงสัญชำติ

12. ตัวแปรตัวเลข
1 = ชำย, 2 = หญิง, 3 = ไม่ระบุเพศ
P_Type.Num
1 = หนังสื อเดินทำง, 2 = วีซ่ำ, 3 = เอกสำรอื่น
P_IssueCountry.Num ตัวแปรเลขลำำดับที่ชื่อประเทศที่ได้จำกตำรำง P_ IssueCountry.List มีคำ่ ตั้งแต่ 1
ขึ้นไป
P_Nationality.Num
ตัวแปรเลขลำำดับที่สญ
ั ชำติที่ได้จำกตำรำง P_Nationality.List มีค่ำตั้งแต่ 1 ขึ้นไป
P_Sex.Num/P_Gender.Num

P_BirthDate.D, P_BirthDate.M, P_BirthDate.Y
P_ExpiryDate.D, P_ExpiryDate.M, P_ExpiryDate.Y
Today.D, Today.M, Today.Y
Age.D, Age.M, Age.Y

ค่ำตัวแปร วัน, เดือน และ ปี สำำหรับ P_BirthDate, P_ExpiryDate, Today และ Age
.D คือตัวเลขวันที่ หรื อจำำนวนวัน มีคำ่ 0 ถึง 31
.M คือตัวเลขเดือน หรื อจำำนวนเดือน มีค่ำ 0 ถึง 12
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.Y คือตัวเลขปี ค.ศ. หรื อจำำนวนปี มีคำ่ 0 ถึง 9999
ตัวแปรตัวเลขเหล่ำนี้ ใช้สำำ หรับนำำไปใส่ ในคำำสั่งกดแป้ นพิมพ์ เพื่อควบคุมจำำนวนครั้งในกำรกด
ตำมที่ตอ้ งกำร ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่หวั ข้อ การกดแป้ นพิมพ์ ตามเงือ่ นไข
13. คำาสั่งพิเศษ
KeyDelay

เป็ น 0 ms

หน่วงเวลำกำรป้ อนแต่ละตัวอักษร หน่วยเป็ น ms (1/1000 วินำที) ปกติหำกไม่สงั่ จะมีค่ำ

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:
ตัวอย่ำง:

ให้หยุดรอ หน่วยเป็ น ms (1/1000 วินำที)
nnnn ระยะเวลำในกำรหยุดรอ เป็ น ms (1/1000 วินำที)
ไม่มี
[KeyDelay; 50] หน่วง 50 ms ทุก ๆ ตัวอักษรหลังจำกนี้
[Wait; 2000] หยุดรอ 2000 ms (เท่ำกับ 2 วินำที) แล้วค่อยทำำงำนตำมคำำสั่งถัดไป

Today

วันที่ปัจจุบนั

พำรำมิเตอร์ :

มีหรื อไม่มีกไ็ ด้
ThaiChar เพื่อแสดงเป็ นอักษรไทย เช่นวันไทย หรื อเดือนไทย
ThaiNum เพื่อแสดงเป็ นตัวเลขไทย (และจะแสดงอักษรไทยด้วย)

ฟอร์แมต:

มีหรื อไม่กไ็ ด้ หำกไม่มี จะใช้รูปแบบเป็ น YYMMDD (ปี ค.ศ.) รำยละเอียดของรู ปแบบ
ให้ดูที่หวั ข้อ ฟอร์ แมตวันที่และเวลา

Time

เวลำปัจจุบนั

พำรำมิเตอร์ :

มีหรื อไม่มีกไ็ ด้
ThaiNum เพื่อแสดงเป็ นตัวเลขไทย (และจะแสดงอักษรไทยด้วย)

ฟอร์แมต:

มีหรื อไม่กไ็ ด้ หำกไม่มีจะใช้รูปแบบ HH:MM ดูวิธีใช้ที่หวั ข้อ ฟอร์ แมตวันที่และเวลา

Age

อำยุ

พำรำมิเตอร์ :
ฟอร์แมต:

มีหรื อไม่มีกไ็ ด้
ThaiNum เพื่อแสดงเป็ นตัวเลขไทย
D
แสดงวัน 1-31 หรื อ ๑-๓๑ (ThaiNum)
M
แสดงเดือน 1-12 หรื อ ๑-๑๒ (ThaiNum)
Y
แสดงปี 0-999 หรื อ ๐-๙๙๙ (ThaiNum)

ตัวอย่ำง:

[Age; Y]

Wait
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[Age; ThaiNum; Y” ปี ” M” เดือน”]

ฟอร์ แมตวันที่และเวลา

ฟอร์แมตของวันที่และเวลำ จะคล้ำยกับฟอร์แมตวันที่และเวลำของโปรแกรมสเปรดชีตเช่น Calc
หรื อ Excel เป็ นส่ วนใหญ่ เรำจึงสำมำรถคัดลอกฟอร์แมตมำใส่ ในสคริ ปต์ได้เกือบทั้งหมด
ฟอร์ แมตวันที่
สำำหรับคำำสัง่ เกี่ยวกับวันที่(ไม่รวมคำำสัง่ Time) จะมีตวั แปรดังต่อไปนี้
D
แสดงวัน 1-31 หรื อ ๑-๓๑ (ThaiNum)
DD
แสดงวัน 01-31 หรื อ ๐๑-๓๑ (ThaiNum)
M
แสดงเดือน 1-12 หรื อ ๑-๑๒ (ThaiNum)
MM
แสดงเดือน 01-12 หรื อ ๐๑-๑๒ (ThaiNum)
MMM
แสดงเดือน Jan-Dec หรื อ ม.ค.-ธ.ค. (ThaiChar)
MMMM
แสดงเดือน January-December หรื อ มกรำคม-ธันวำคม (ThaiChar)
YY
แสดงปี 00-99 หรื อ ๐๐-๙๙ (ThaiNum)
YYYY
แสดงปี 1900-9999 หรื อ ๑๙๐๐-๙๙๙๙ (ThaiNum)
NN
แสดงวัน Sun-Sat หรื อ อำ.-ส. (ThaiChar)
NNNN
แสดงวัน Sunday-Saturday หรื อ อำทิตย์-เสำร์ (ThaiChar)
GG
แสดงคำำว่ำ 'ค.ศ.' หรื อ 'พ.ศ.'
นอกจำกนี้ยงั มีตวั แปรนำำหน้ำพิเศษ เช่น
[~buddhist] เพื่อบอกว่ำเป็ นปี พ.ศ. (ถ้ำไม่กำำ หนดจะเป็ น ค.ศ.)
[NatNum1][$-41E] เพื่อบอกว่ำเป็ นเลขไทย (และอักษรไทย)
ตัวอย่ำงเช่น
สคริปต์

ต ัวอย่างผลล ัพธ์

[P_BirthDate; DD/MM/YY]

05/11/12

[P_BirthDate; ThaiChar; D MMM YYYY]

05 พ.ย. 2012

[P_ExpiryDate; NNNN D MMMM YYYY]

Tuesday 31 October 2017

ฟอร์ แมตเวลา
สำำหรับคำำสัง่ เกี่ยวกับเวลำคือ Time จะมีตวั แปรดังต่อไปนี้
HH
แสดงชัว่ โมง 0-23 หรื อ 1-12 (กรณี AM/PM)
MM
แสดงนำที 0-59
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SS
AM/PM
ตัวอย่ำงเช่น

แสดงวินำที 0-59
ให้แสดง AM หรื อ PM
สคริปต์

ต ัวอย่างผลล ัพธ์

[Time; HH:MM น.]

13:37 น.

[Time; ThaiNum; HH:MM:SS]

๑๓:๓๗:๔๖

[Time; HH:MM:SS AM/PM]

01:37:46 PM

คำาสั่ งกดปุ่ มแป้ นพิมพ์

ในระหว่ำงคำำสัง่ ป้ อนข้อมูลตำมที่กล่ำวมำ เรำยังต้องควบคุมเคอร์เซอร์ให้ยำ้ ยตำำแหน่งไปยังจุดถัด
ไป หรื อกดปุ่ มอื่นบนแป้ นพิมพ์ดว้ ย ซึ่ งทำำได้โดยใช้คำำ สัง่ กดปุ่ มแป้ นพิมพ์ ซึ่ งมีรูปแบบของคำำสัง่ อยูภ่ ำย
ใต้เครื่ องหมำย {} ดังมีคำำ สัง่ ต่อไปนี้
คำาสง่ ั

ความหมาย

คำาสง่ ั

ความหมาย

{Up}

กดปุ่ ม ลูกศรขึน
้

{Del}

กดปุ่ ม Delete

{Down}

กดปุ่ ม ลูกศรลง

{Ins}

กดปุ่ ม Insert

{Left}

กดปุ่ ม ลูกศรซ ้ำย

{Ctrl}

กดปุ่ ม Ctrl

{Right}

กดปุ่ ม ลูกศรขวำ

{Alt}

กดปุ่ ม Alt

{Home}

กดปุ่ ม Home

{Shift}

กดปุ่ ม Shift

{End}

กดปุ่ ม End

{WinKey}

กดปุ่ ม Win Key

{PgUp}

กดปุ่ ม PgUp

{F1} ถึง {F12}

กดปุ่ ม F1 ถึง F12

{PgDn}

กดปุ่ ม PgDn

{NumLock}

กดปุ่ ม Num Lock

{Tab}

กดปุ่ ม Tab

{Scroll}

กดปุ่ ม Scroll Lock

{Enter}

กดปุ่ ม Enter

{Break}

กดปุ่ ม Break

{Esc}

กดปุ่ ม Esc

{Add}

กดปุ่ ม Keypad +

{Sp}

กดปุ่ ม Space

{Subtract}

กดปุ่ ม Keypad -

{Space}

กดปุ่ ม Space

{Multiply}

กดปุ่ ม Keypad *

{BS}

กดปุ่ ม Backspace

{Divide}

กดปุ่ ม Keypad /

{BKSP}

กดปุ่ ม Backspace

ในกรณี ที่ตอ้ งกำรกดแป้ นพิมพ์ซ้ ำำ กันเป็ นจำำนวนมำกกว่ำหนึ่งครั้ง เรำสำมำรถระบุจำำ นวนครั้งไว้
หลังคำำสัง่ โดยใส่ ช่องว่ำงคัน่ ไว้ เช่น สั่ง {Del 9} จะทำำให้โปรแกรมกดแป้ นพิมพ์ Del จำำนวน 9 ครั้ง หรื อ
สัง่ {Shift}{Tab 13} จะกดแป้ นพิมพ์ {Shift}ค้ำงแล้วกด{Tab} จำำนวน 13 ครั้ง เป็ นต้น
ข้ อควรระวัง หำกสัง่ {Ctrl}”F” จะได้ผลลัพธ์เท่ำกับ {Ctrl}{Shift}”f” เพรำะว่ำ F ตัวพิมพ์ใหญ่
คือกำรกดปุ่ ม {Shift}ตำมด้วย”f” ฉะนั้น หำกไม่ตอ้ งกำรให้กดปุ่ ม {Shift} จะต้องใช้ f ตัวพิมพ์เล็ก
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การกดแป้ นพิมพ์ตามเงือ่ นไข
ในกรณี ที่ตอ้ งกรอกข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นกำรเลือกเมนู ไม่ใช่กำรเติมข้อมูลลงในช่องว่ำงเหมือนที่
ผ่ำนมำ เช่น กรณี ขอ้ มูลเพศ หรื อ P_Gender ซึ่ งมีตวั เลือกคือ “ชำย” และ “หญิง” ดังรู ป
ในกรณี น้ ี หำกเลือกตัวเลือก “หญิง” ให้กดแป้ นพิมพ์ลูกศรขวำ (Right Arrow) 1 ครั้ง แต่หำกเลือก
ตัวเลือก “ชำย” ก็ไม่ตอ้ งกดแป้ นพิมพ์ใด ๆ เสร็ จแล้วจึงไปช่องข้อมูลถัดไปโดยกำรกดแป้ นพิมพ์ Tab กำร
ทำำเช่นนี้เรำจะต้องกดแป้ นพิมพ์โดยใช้ขอ้ มูลเป็ นตัวแปร แล้วแปลงเป็ นตัวเลขเพื่อเป็ นจำำนวนครั้ งในกำร
กดแป้ นพิมพ์
ข้อมูลตัวแปรที่แปลงเป็ นตัวเลขนั้น ได้จำกคำำสั่ง ตัวแปรตัวเลข ที่ได้กล่ำวมำแล้ว เช่น
P_Gender.Num เป็ นต้น และในกำรนำำตัวแปรไปใช้น้ นั เรำสำมำรถป้ อนเป็ นสมกำรคณิ ตศำสตร์โดยใช้
กำรบวกลบคูณหำรตัวเลข รวมทั้งใส่ วงเล็บ ( ) เพิ่มเติมเข้ำไปได้ ตัวอย่ำงเช่น
สคริปต์

คำาอธิบาย

{Right P_Gender.Num-1}

กดแป้ นพิมพ์ลก
ู ศรขวำ 0 ครัง้ สำำหรับ “ชำย” 1 ครัง้ สำำหรับหญิง

{Down P_BirthDate.D-1}

กดแป้ นพิมพ์ลก
ู ศรลงตำมจำำนวนวันทีว่ ันเกิด ลบด ้วย 1

{Down P_BirthDate.Y+(5432480+1)}

ปี เกิดแปลงเป็ นพ.ศ.(บวกด ้วย 543) หักด ้วย 2480 แล ้วบวก 1
(ตำรำงเริม
่ จำกปี 2480) นำ ำไปเป็ นจำำนวนครัง้ ในกำรกดแป้ นพิมพ์
ลูกศรลง

ตัวอย่ำงสคริ ปต์ที่มีกำรกดแป้ นพิมพ์ตำมเงื่อนไข
ตัวอย่ำงสคริ ปต์ 3
; pps web form1
[P_Name]" "[P_Surname] {Tab}
{Down P_BirthDate.D-1} {Tab}
{Down P_BirthDate.M-1} {Tab}
{Down P_BirthDate.Y+(543-2480+1)} {Tab}
[Age; Y] {Tab}
[Wait; 1000]
{Right P_Gender.Num-1} {Tab}
{Tab}
; picture

จำกตัวอย่ำงจะเห็นกำรใช้ตวั แปร P_BirthDate.D, P_BirthDate.M, P_BirthDate.Y,
P_Gender.Num มำเป็ นตัวกำำหนดจำำนวนครั้งในกำรกดปุ่ มลูกศร
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แก้ ไขปัญหาการใช้ งาน

คำาถาม

ติดตั้งโปรแกรม PassIDform ให้ ทำางานตอนเริ่มต้ นบน Windows 7 ไว้ แล้ ว แต่ เมื่อรีสตาร์ ต
Windows แล้ว ก็ไม่ เห็นไอคอนของโปรแกรมใน Taskbar
คำาตอบ
ปกติแล้วเมื่อโปรแกรมเริ่ มทำำงำน เรำจะเห็นหน้ำจอเริ่ มต้นของโปรแกรมขึ้นมำสักครู่ ก่อนจะปิ ด
ลงไปเหลือแต่ไอคอนอยูใ่ น Taskbar เป็ นรู ปดวงตำของเหยีย่ ว แต่หำกเห็นหน้ำจอเริ่ มต้นแต่ไม่เห็นไอคอน
อำจเป็ นว่ำ Windows ได้ซ่อนไอคอนของโปรแกรมไว้ จึงให้ทำำ กำรคลิกเลือก Show hidden icons ตรง
System Tray (อยูด่ ำ้ นขวำสุ ดของ Taskbar) จำกนั้นก็จะเห็นไอคอนที่ถูกซ่อนไว้ และทำงที่ดีกค็ วรที่จะตั้ง
ให้แสดงไอคอนของโปรแกรมไว้ตลอดเวลำด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้สบั สนในภำยหลัง
คำาถาม
หลัก
คำาตอบ

ทำาไมโปรแกรมไม่ ยอมอ่านบัตรประชาชน แต่ ว่าเห็นชื่อเครื่องอ่ านบัตรปรากฏอยู่ในหน้ าจอเมนู

อำจเกิดจำกกำรเสี ยบบัตรประชำชนไม่ถูกต้อง กำรเสี ยบที่ถูกต้อง ขณะเสี ยบ จะต้องมองเห็นหน้ำ
สัมผัสสี ทองของบัตรเสมอ เช่นหำกเป็ นเครื่ องที่เสี ยบบัตรแนวนอน ก็จะต้องหงำยบัตรขึ้นให้เห็นชิปสี
ทอง หำกเป็ นเครื่ องที่เสี ยบบัตรแนวตั้ง ก็ตอ้ งหันบัตรด้ำนที่มีชิปสี ทองเข้ำหำผูเ้ สี ยบ และกำรเสี ยบจะต้อง
เสี ยบด้ำนที่มีชิปสี ทองเข้ำไปก่อน
คำาถาม
ได้
คำาตอบ

ซื้อชุ ดเครื่องอ่านมาเพิม่ ทำาไมถึงเอาเฉพาะเครื่องอ่ านไปใช้ กบั โปรแกรมรุ่นเก่ าที่ติดตั้งไว้ แล้ วไม่

มีได้ 2 สำเหตุคือ
• โปรแกรมที่ท่ำนติดตั้งไว้น้ นั ไม่ได้มีขอ้ มูล license ล่ำสุ ด ทำำให้ไม่รู้จกั เครื่ องอ่ำนบัตรใหม่น้ นั
โดยปกติเรำไม่จำำ เป็ นต้องสั่งอัปเดต license เอง เพรำะโปรแกรมจะทำำกำรอัปเดตให้โดยอัตโนมัติ
ทุกครั้งที่เริ่ มทำำงำนอยูแ่ ล้วโดยผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต แต่หำกว่ำระบบของท่ำนไม่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตไว้ตลอดเวลำ ท่ำนจึงจำำเป็ นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนแล้วจึงค่อยสัง่ อัปเดตเอง
โดยไปที่หน้ำ เกีย่ วกับโปรแกรม หรื อ About แล้วกดปุ่ ม อัปเดต license
• เครื่ องอ่ำนที่ซ้ื อมำใหม่ ไม่ใช่เครื่ องอ่ำนที่ใช้ได้กบั โปรแกรมนี้ กรณี เครื่ องอ่ำนบัตรประชำชนให้
ตรวจดูวำ่ เป็ นรุ่ น TFK หรื อไม่ ส่ วนกรณี เครื่ องอ่ำนหนังสื อเดินทำงให้ตรวจสอบดูวำ่ เป็ นรุ่ น PFK
หรื อไม่ ส่ วนเครื่ องอ่ำนอื่นๆนอกจำกนี้จะใช้ไม่ได้

คำาถาม
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ในการป้ อนข้ อมูลบางแบบฟอร์ ม พบว่ าข้ อมูลไม่ เข้ าเลย ทั้งที่แบบฟอร์ มอืน่ ข้ อมูลเข้ าได้ ปกติ
(พบบน Windows 7 หรือ 8)
คำาตอบ
อำจเป็ นเพรำะว่ำแบบฟอร์มนั้นอำจถูกติดตั้งไว้ดว้ ยสิ ทธิ์ ระดับสู ง ทำำให้ไม่สำมำรถพิมพ์ผำ่ น
โปรแกรมอื่นเข้ำไปได้ กรณี น้ ี ให้ผใู้ ช้ทำำ กำรติดตั้งโปรแกรมใหม่ และให้เลือกตัวเลือก “ให้ PassIDform
ทำางานในโหมด service” ตอนติดตั้งด้วย
คำาถาม

ในการป้ อนข้ อมูลบางแบบฟอร์ ม พบว่ าข้ อมูลที่ได้ ไม่ ตรงตามสคริปต์ ที่เขียน โดยพบว่ าอักษรขาด
หายไปหลายตัว เห็นเพียงข้ อมูลบางส่ วน
คำาตอบ
อำจเกิดจำกโปรแกรมแบบฟอร์มนี้ มีกำรทำำงำนที่ชำ้ กว่ำทัว่ ไปค่อนข้ำงมำก ให้เรำเพิ่มคำำสัง่
[KeyDelay; 50] ไว้ตรงส่ วนต้นของสคริ ปต์ แต่คงต้องทดลองแก้ค่ำหน่วงเวลำจำก 50 ไปเป็ นเลขที่มำก
ขึ้น หรื อน้อยลง ตำมควำมเหมำะสม แต่กำรหน่วงเวลำนี้กจ็ ะทำำให้กำรพิมพ์กรอกแบบฟอร์มช้ำลงด้วย
บำงกรณี พบว่ำป้ อนข้อมูลถูกต้องมำส่ วนหนึ่งแล้วผิดพลำด โดยเป็ นซำ้ำตำำแหน่งเดิมค่อนข้ำง
สมำ่ำเสมอ แสดงว่ำตรงตำำแหน่งนั้นของแบบฟอร์ม ไม่สำมำรถรับข้อมูลได้ทนั ในกรณี น้ ี ให้เรำเพิ่มคำำสัง่
[Wait; 200] ไว้ตรงตำำแหน่งนั้น เพื่อบอกให้หยุดรอชัว่ ขณะ ก่อนป้ อนข้อมูลต่อไป แต่คงต้องทดลอง
ปรับค่ำหน่วงเวลำ 200 ให้มำกขึ้นหรื อน้อยลงตำมควำมเหมำะสม

บริษ ัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำาก ัด

R&D Computer System Co., Ltd.
ั
โทรศพท์
02-693-1745
E-Mail : sales@rd-comp.com
http://www.rd-comp.com
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