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  ระบบลงเวลาทํางานดวยลายน้ิวมือบน PC 
 
ทําไมคุณถงึตองการระบบ TimeWORKS ? 

 
 
 
 
 

การใชงาน : 

 
 
 
 
 
เปนระบบลงเวลาดวย
ลายนิ้วมือบน PC ซ่ึงถูก
ออกแบบมาใหใชงานไดอยาง
สะดวก มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย สามารถบริหารเวลา
ทํางานไดสมบูรณแบบ    

คุณเคยประสบกบัสถานการณตอไปน้ีหรอืไม ? 
  
บัตรเขางานถูกตอกจนครบ แตมีคนมา

ทํางานบางตาเมือ่ลองสุมนับจํานวน
พนักงานกลับพบวามีนอยกวาบัตรท่ีไดตอก
ลงเวลาแลว นั่นหมายความวาไดมีการตอก
บัตรแทนกันเกิดขึ้น และนั่นหมายถึงการ
สูญเสียเงินคาจางของบริษัทไปกับงานท่ี
ไมไดเกิดขึ้นจริง เหตุการณนี้ยังคงเกิด
ขึ้นกับทุกองคกรท่ียังใชระบบการตอกบัตร 
เซ็นช่ือ รูดหรือแตะบัตรในการลงเวลา 
เหตุการณดังกลาวอาจเกิดจากคนเพียง
ไมก่ีคนแตกลับทําใหพนักงานคนอ่ืนๆเอา
เปนเยี่ยงอยางและกลายเปนเร่ืองธรรมดา
ไปในท่ีสุด  

เกิดอะไรขึ้นเมื่อพนักงานของทานลืม
บัตรหรือทําบัตรหาย บริษัทของทานตอง
รับภาระคาใชจายในการดูแลและออกบัตร
ซํ้าแลวซํ้าเลา ยงัไมรวมถึงคาบัตรของ
พนักงานใหมท่ีเพ่ิมขึ้นทุกป  

สําหรับบริษัทท่ีใชเคร่ืองตอกบัตรแบบ
โบราณ ทานอาจไมไดคํานึงถึงคาใชจายท่ี
แทจริงท่ีเกิดขึ้น เชน คาบัตรตอก คาหมึก
พิมพ และคาเสียเวลาของพนักงานฝาย 

 
บุคคลในการประมวลผลและทํารายงาน
สรุปเวลาทํางาน  

มีก่ีคร้ัง? ท่ีทานตองการทราบขอมูล
เก่ียวกับการเขางาน สาย ลา ขาด และ
ขอมูลสถิติตางๆ แตพนักงานของทานตอง
ใชเวลาเปนสัปดาหเพียงเพ่ือรวมรวมขอมูล
ยอนหลังและจัดทําเปนรายงานใหกับทาน 

 เราสามารถชวยทานไดระบบ 
TimeWORKS เปนระบบลงเวลาดวย
ลายนิ้วมือบน PC ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือ
แกปญหาดังกลาวท้ังหมด ระบบ 
TimeWORKS จะทําการจัดเก็บและ
ตรวจสอบเวลาทํางานของพนักงานโดยใช
เคร่ืองอานลายนิ้วมือและเทคโนโลยีไบโอ
เมตริกซท่ีทันสมัยท่ีสุด ระบบสรุปเวลาการ
ทํางานและรายงานตางๆในระบบ 
TimeWORKS จะชวยใหทานมีระบบบริหาร
เวลาทํางานท่ีสมบูรณแบบ เพียงแคทาน
ติดต้ังเคร่ืองอานลายนิ้วมือเขากับพอรท 
USB ของเคร่ืองคอมพิวเตอร และติดต้ัง
ระบบซอรฟแวรของเราทานก็สามารถเร่ิมใช
งานระบบไดทันที  

คุณคาทางธุรกิจ : ตัดปญหาการลงเวลาแทนกัน 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน สามารถจัดทํารายงาน
การเขางานของพนักงานได
อยางรวดเร็ว  

การบริการ :  ติดต้ังและบริการสอนการใช
งานโปรแกรมโดยทีมงาน
บริษัท IT WORKS 

โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ:  

 

ระบบการปฏิบัติการ Windows 
98SE, Me, 2000, XP 

 
“ ดวยระบบ TimeWORKS คุณสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดคาใชจายของ

บริษัทลงหลายแสนบาทตอป” 

 
เหตุผลสําคัญ 8 ประการสําหรับการติดต้ัง
ระบบ TimeWORKS ในองคกรของคุณ 
 
• ปลอดภัย  – TimeWORKS เปนระบบลงเวลา

ทํางานซ่ึงใหความถูกตองสูงสุด เนื่องจากระบบใช
ลายนิ้วมือของพนักงานในการลงเวลา ซ่ึงไม
เหมือนกับระบบอ่ืนๆ เชน บัตรตอก บารโคด บัตร
แถบแมเหล็กหรือบัตรพรอกซิมิต้ี TimeWORKS 
สามารถตัดปญหาการลงเวลาแทนกันได 100% 

• งายและสะดวก –ไมมีความยุงยากซับซอนในการ
ติดต้ังและใชงาน ระบบสามารถติดต้ังและทํางาน
ไดอยางรวดเร็ว พนักงานใชเพียงปลายนิ้วสัมผัส
คร้ังเดียวเพ่ือลงเวลา ไมมีปญหาการลืมบัตร 

• รายงานสรุปและสถิติ – เนื่องจาก TimeWORKS 
ทํางานบน PC ระบบจะทําการเก็บขอมูล คํานวณ
สถิติและจัดทําเปนรายงานสรุปเวลาทํางาน สาย 
ลา ขาด ลวงเวลา และอ่ืนๆตามรูปแบบท่ีคุณ
ตองการโดยอัตโนมัติ 

• ลดงานฝายบุคคล – ลดงานของพนักงานฝาย
บุคคลโดย TimeWORKS สามารถโอนขอมูลไปยัง
ระบบบริหารงานบุคคลหรือระบบ Payroll อ่ืนๆได  
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• ถูกตองแมนยาํ – ลดความผิดพลาด

จากการคํานวณช่ัวโมงสายหรือ
ลวงเวลาเนื่องจาก ระบบจะทําการ
คํานวณท้ังหมดใหโดยอัตโนมัติ และ
ลดความผิดพลาดจากการลงเวลา
ทํางานคลาดเคล่ือนของพนักงาน
เนื่องจากไมมีใครสามารถลงเวลา
แทนกันได 

• รวดเร็ว – TimeWORKS สามารถ
คนหาและยืนยันผูลงเวลาไดอยาง
รวดเร็วโดยใชเทคโนโลยี 
Fingerprint Identification ลิขสิทธ์ิ
เฉพาะของเรา 

• คาใชจายตํ่า – ไมตองทําบัตร ไมมี
คาใชจายจากบัตรหายหรือชํารุด ไม
ตองใชวัสดุส้ินเปลือง เชน บัตรตอก
และ หมึกพิมพ ระบบทํางานบน PC 
ผูใชงานจึงสามารถดูแลรักษาหา
อะไหลซอมบํารุงไดโดยสะดวกและ
ประหยัด 

• ยืดหยุน – กําหนดขอมูลพนักงาน 
จํานวนกะงาน แผนกและวันหยุดงาน
ไดเองอยางสะดวก งายดาย 

TimeWORKS คือระบบท่ียืดหยุนซึ่ง
สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

ระบบ  TimeWORKS ไดถูกออกแบบ
และต้ังราคาสําหรับองคกรตางๆใหสามารถ
ใชงานไดอยางสะดวกคุมคา โดยระบบ 
TimeWORKS ประกอบดวยโปรแกรม
บริหารเวลาทํางานท่ีทํางานบนระบบ 
Windows บนเคร่ืองพีซีท่ัวไปประกอบกับ
เคร่ืองอานลายนิ้วมือซ่ึงจะอานและจัดเก็บ
ลายนิ้วมือของพนักงานแตละคนเพ่ือใช
ยืนยันบุคคล  เนื่องจากลายนิ้วมือไม
สามารถลอกเลียนแบบกันไดจึงสามารถตัด
ปญหาการลงเวลาแทนกันซ่ึงพบในระบบ
อ่ืนๆได  

 

เก่ียวกับบริษัท ไอท ีเวิรคส จํากัด 
บริษัทไอที เวิรคส กอตั้งขึ้นในป 2542 เปนบริษัทคนไทยซึ่งดําเนินธุรกิจใหคําปรึกษา นําเสนอและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหนวยงานราชการและบริษัทเอกชนตางๆ โดยบริษัทมีบุคลากรเปนทีมงานท่ีมีความรู
ความเช่ียวชาญในดานการวางแผนระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟตแวร ดานฐานขอมูล, ระบบเครือขาย ระบบ
เปด และระบบ Client/Server ท่ีมีประสบการณการทํางานท้ังในและตางประเทศ  
 
บริษัทไอที เวิรคส เปนบริษัทท่ีปรึกษาประเภท A ใหบริการในฐานะท่ีปรึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งได
ขึ้นทะเบียนกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง และเปนบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) ในป 2546 บริษัทไดรับการสนับสนุนจากกองทุนรวม SMEs Venture 
Capital Fund ซึ่งบริหารโดย บลจ. วรรณในรูปแบบของการรวมลงทุน 

ทางบริษัทมีประสบการณในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย การบูรณาการระบบ (System 
Integration) โดยมีลูกคาในอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งเปนหนวยงานราชการ และ บริษัทช้ันนํา อยูเปนจํานวนมาก 
เชน รัฐสภา การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟาสวนภูมิภาค การสื่อสารแหงประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง ธนาคาร Sumitomo 
ธนาคารทหารไทย บริษัททิพยประกันภัย บริษัทไทยศรีซูริคประกันภัย โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนเลิศหลา  
บริษัท LTU Asia Tours และ บริษัท SMI Travel เปนตน 
 

  ลักษณะเดนของโปรแกรม 

• ถูกออกแบบใหสามารถเขากับ
ลักษณะงานในบริษัทของคุณไดอยาง
รวดเร็ว 

• ระบบขอมูลเกาของบริษัทท่ีคุณมีอยู
สามารถ โอนยายและเชื่อมตอกับ
ระบบของ TimeWORKS ไดในกรณีท่ี
จําเปน 

• สามารถเช่ือมตอ และแลกเปล่ียน
ขอมูลระหวาง เคร่ืองลูกขาย และ
เคร่ืองแมขายในบริษัท ผานระบบ 
LAN ทําใหการทํางานยืดหยุน 

• เปนระบบการลงเวลาท่ีทํางานบน PC 
ผูใชงานจึงสามารถพัฒนาเพ่ิมเติม 
ดูแลรักษาหาอะไหลซอมบํารุงได
โดยสะดวกและประหยัด 

• ลักษณะการแสดงผลหนาจอสวยงาม
ใชงานงาย เหมือนกับโปรแกรม
มาตรฐานท่ัว ๆ ไป 

 

ประโยชนที่จะไดรับ 

• ชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ของบริษัทคุณ ดวยการทํางานแบบ
อัตโนมัติของโปรแกรม      

• ปรับปรุงความแมนยํา ในการลงเวลา
พนักงาน ใหถูกตอง ครบถวน 

• ชวยเพ่ิมศักยภาพของพนักงานให
สูงขึ้น     

• สรางความพึงพอใจใหกับผูบริหาร
และพนักงานท่ีเก่ียวของดวยระบบ
บริหารงานท่ีรวดเร็วและฉับไว  

• ใชงานงาย ลดตนทุนในการฝกสอน
พนักงานรวมท้ังสามารถเพ่ิม
ความสามารถในการทํางานให
พนักงาน 

• ลดคาใชจายในการบริหารเวลา
ทํางาน ไมมีการใชบัตรตอก หรือบัตร
พนักงาน ลดงานของพนักงานฝาย
บุคคล 

 

IT WORKS LTD. 
100/103 Wongwanich Complex B Tower, 30th Fl, 

Rama IX Road, Huaykwang Subdistrict, 
Huaykwang District, Bangkok 10310 

Tel: (662) 645-1200 FAX: (662) 645-1233 
 

© 2008 TimeWorks is a trademark of IT Works Ltd. All 
other products mentioned are trademarks or registered 

trademarks of their respective companies 
 

Internet: www.itworks.co.th 
 

 จัดจําหนายโดย 
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TimeWORKS Features
ซอฟทแวรระบบลงเวลาทํางาน TimeWORKS 
 
ซอฟทแวรระบบ TimeWORKS แบงออกเปนสามสวนยอยท่ีทํางาน
รวมกันดังนี้ 

 
 TimeWORKS Fingerprint Enrolment 
 TimeWORKS Reception 
 TimeWORKS Timecard Manager  

 
ซอฟทแวร TimeWORKS Fingerprint Enrollment 
 

 
 
 สามารถใหผูใชงานแตละคนจัดเก็บลายนิ้วมือไวคนละก่ี

นิ้วก็ไดตามตองการ โดยท่ัวไปจะเปนนิ้ว 2 นิ้วท่ีอยูบนมือ
คนละขางสําหรับกรณีท่ีมือหรือนิ้วใดนิ้วหนึ่งไดรับบาดเจ็บ 

 เปนระบบเดียวท่ีสามารถรองรับการจดจําลายนิ้วมือได
สูงสุดถึง 10 นิ้วตอคนในกรณีท่ีตองการ (เพ่ือปองกันการ
นํานิ้วของพนักงานคนหนึ่งไปลงทะเบียนในช่ือของ
พนักงานอีกคนหนึ่ง)  

 

 
 

 สามารถตรวจสอบวามีลายนิ้วมือซํ้าในระบบหรือไม โดย
ระบบจะไมอนุญาตใหมีลายนิ้วมือท่ีเคยลงทะเบียนไปแลว
ไปซํ้ากันอยูบนคนละนิ้วในระบบ 

 สามารถแสดงรายละเอียดวาไดมีการบันทึกขอมูล
ลายนิ้วมือนิ้วใดไปแลวบาง 

 สามารถรองรับการเก็บบันทึกลายน้ิวมือได 100 คน
สําหรับรุน TimeWORKS100 และไมจํากัดคนสําหรับรุน 
TimeWORKS Pro 

 ทําการเก็บตัวอยางลายนิ้วมือนิ้วละ 4 คร้ังเพ่ือความ
ถูกตองสูงสุดในการนําไปใชงาน 

 สามารถตรวจสอบความถูกตองของลายนิ้วมือท่ีเคยบันทึก
ไวได 

 สามารถลบลายน้ิวมือท่ีเคยบันทึกไวได 
 สามารถบันทึกซํ้าลายนิ้วมือท่ีเคยบันทึกไวได 
 สามารถเลือกกะการทํางานและประเภทงวดการจายเงิน

ของพนักงานแตละคนได 
 สามารถเลือกภาษาของเมนไูดท้ังไทยและอังกฤษ 

 
ซอฟทแวร TimeWORKS Reception 
 

 
 
 สามารถบันทึกเวลาการปฏิบัติงานโดยการทาบลายนิ้วมือ

ลงบนอุปกรณอานลายนิ้วมือเพียงคร้ังเดียว สามารถทํา
การคนหาและบันทึกเวลาใหอยางถูกตองรวดเร็วโดยไม
จําเปนตองมีการกดรหัสใดๆเพ่ือยืนยันตัวกอน แมจะใชกับ
พนักงานจํานวนมากๆก็ตาม 

 สามารถลงเวลาอยางตอเนื่องไดอยางรวดเร็วโดยใชเวลา
คํานวณคนหาลายนิ้วมือประมาณ 0.4 วินาที สําหรับขอมูล
กวา 1,000 ลายนิ้วมือ (บนเคร่ือง Pentium 4, 1.8 GHz)  

 สามารถคนหาน้ิวไดอยางถูกตองจากการแตะนิ้วท้ัง 360º 
 สามารถคนหาน้ิวไดอยางถูกตองแมนิ้วจะมีคราบสกปรก

อยู 
 เนื่องจากวาเปนเร่ืองสําคัญมากกวาท่ีเราจะตองไมยืนยัน

คนคนหนึ่งผิดวาเปนอีกคนหนึ่ง ระบบ TimeWORKS 
Reception มีคาความผิดพลาดในการท่ีคนคนหนึ่งจะถูก
ยืนยันผิดวาเปนอีกคนหนึ่ง, False Acceptance Rate 
)FAR(, นอยกวา 0.001% (นอยกวา 1 ในแสนคน) 

 คาความผิดพลาดในการท่ีคนคนหนึ่งซ่ึงเปนเจาของ
ลายนิ้วมือจะถูกยืนยันผิดวาไมใชเจาของลายนิ้วมือ, 
False Rejection Rate )FRR(, นอยกวา 0.01% (นอย
กวา 1 ในหมื่นคน) 

 สามารถแสดงช่ือและรูปของพนักงานบนหนาจอ  
 แสดง เวลาท่ีลง และ รายการเวลาเขาออกท่ีลงไปแลวใน

วันนี้ ภายในหนาจอเดียว 
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 ในกรณีท่ีทานสัมผัสนิ้วซํ้าภายใน 30 วินาที ระบบจะฟอง

วามีการลงขอมูลซํ้าซอน เพ่ือปองกันการลงขอมูลซํ้าซอน
ติดๆกันภายในเวลาใกลเคียงกันเนื่องจากความไมแนใจ
ของพนักงาน 

 สามารถตรวจสอบลายนิ้วมือปลอมไดทุกกรณี เชน 
กระดาษ ,แผนใส ,ตรายาง เปนตน 

 สามารถเลือกและเพ่ิมเติมรูปพ้ืนหลังของหนาจอลงเวลา
ไดเองตามตองการ เชน เลือกเปนรูปสัญลักษณบริษัท
ของทาน เปนตน 

 

 
 
 สามารถเลือกและเพ่ิมเติมเสียงตางๆในการลงเวลาไดเอง

โดยมีเสียงพูดภาษาไทยใหเลือกและสามารถอัดเสียงพูด
ตางๆเพ่ิมเติมไดเองตามตองการ 

 สามารถเลือกทํางานไดท้ังแบบเต็มจอ/แบบหนาตางหรือ
แบบซอนไว ทําใหสามารถใชเคร่ือง PC ทํางานอยางอ่ืน
ไปดวยไดในกรณีท่ีตองการ 

 
ซอฟทแวร TimeWORKS Timecard Manager 
 

 
 

 ระบบ TimeWORKS เปนโปรแกรมฐานขอมูลเวลาทํางาน 
ผูใชงานจึงสามารถเรียกดูไดจากเคร่ืองไดทันทีท่ีตองการ 
ไมจําเปนตองมีการดึงขอมูลมากอน 

 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกเวลาทํางานของ
พนักงานไดแบบเรียลไทมจากเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ือง
ใดก็ไดใน LAN 

 รูปแบบการแสดงผลสวยงามและเขาใจงาย  
 แสดงเวลาการทํางานตามรหัสสีตางๆเพ่ือความชัดเจนใน

การตรวจสอบ เชน มาสาย/กลับกอน/ลวงเวลา/ลางาน/
ขาดงาน เปนตน 

 มีโปรแกรมชวยสรางกะการทํางานและงวดการจายเงิน 
(Wizard) เพ่ือความสะดวกในการใชงาน 

 สามารถกําหนดขอมูลพนักงาน กะการทํางาน และวันหยุด
งานไดไมจํากัด ดวยตนเองอยางงายดาย 

 สามารถกําหนดขอมูลการทํางานของพนักงานแตละกะให
แตกตางกันได เชน ชวงเวลาทํางาน วันหยุด การต้ัง
ขอบเขตการมาสายหรือการเลิกงานกอนการทํางาน
ลวงเวลา  

 สามารถกําหนดขอมูลการทํางานของพนักงานแตละคนให
แตกตางกันได เชน ชวงเวลาทํางาน วันหยุด การต้ัง
ขอบเขตการมาสายหรือการเลิกงานกอน ชวงเวลาการ
ทํางานลวงเวลา  

 รองรับการทํางานของกะท่ีทํางานขามคืน (เวลา 24 น.) 
เพ่ือการคํานวณเวลาท่ีเขาใจงายและถูกตอง 

 รองรับการลงเวลาของพนักงานท่ีทํางานลวงเวลาโดย
ระบบจะลงเวลาออกงานและเขางานลวงเวลาใหเองตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนด 

 สามารถเรียกดูประวัติเวลาทํางานยอนหลังไดตามตองการ 
 ผูใชงานสามารถแกไขรายละเอียดการลงเวลาของ

พนักงานไดเอง เชน ในกรณีท่ีลืมลงเวลา หรือ ออก
ปฏิบัติงานขางนอก โดยระบบจะบันทึกรายละเอียดประวัติ
การแกไขไวทุกรายการเพ่ือปองกันความลําเอียงของผู
แกไขเวลา 

 สามารถบันทึกลายละเอียดการลาตางๆได เชน ลาปวย/
ลาพักรอน/ลากิจ ฯลฯ โดยสามารถบันทึกลวงหนาหรือ
ยอนหลังไดตามตองการ 

 สรุปเวลาทํางาน สาย ลา ขาด โดยอัตโนมัติ 
 สามารถเช่ือมตอขอมูลไปยังโปรแกรม Payroll ไดใน

รูปแบบของ Textไฟล โดยผูใชงานสามารถกําหนด
รูปแบบของไฟลไดเอง 

 สามารถบันทึกตารางการลงเวลาในรูปแบบของไฟล 
Microsoft Excel ได 

 

 
 

 มีรายงานภายในระบบมากมายใหผูใชไดเลือกใชงานตาม
ความเหมาะสม เชน 
o รายงานตารางตารางเวลาทํางาน 
o รายงานรายช่ือพนักงาน 
o รายงานวันหยุดประจําป 
o รายงานสรุปรายป/รายเดือน/รายวัน 
o รายงานสรุปรายเดือนแบบแจกแจงวันทํางาน 
o รายงานเวลาเขาออกประจําวัน 
o รายงานการมาสาย 
o รายงานการทํางานลวงเวลา 
o รายงานการลงเวลาไมครบ 
o รายงานเวลาเขาออกพนักงานแตละคน (บัตรตอก

เวลา) เปนตน 
โดยทุกรายงานสามารถเลือกชวงเวลาและประเภท
พนักงานท่ีตองการไดเอง 
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เคร่ืองอานลายนิ้วมือ   U.are.U®4000B 
 
 
U.are.U®4000B คือเคร่ืองอาน
ลายนิ้วมือแบบ USB ท่ีถูกออกแบบมา
สําหรับใชงานกับแอพพลิเคช่ันตางๆ 
ผูใชงานเพียงแตแตะนิ้วของตนบนชอง
หนาตางเรืองแสง เคร่ืองก็จะทําการจับ
ภาพลายนิ้วมืออยางรวดเร็วโดย
อัตโนมัติ แผงวงจรควบคุมการทํางาน
ในเคร่ืองจะทําการต้ังคาการใชงาน
ตางๆและเขารหัสขอมูลกอนท่ีจะสง
ขอมูลไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรทาง
พอรท USB  
 
เคร่ืองอานลายนิ้วมือ U.are.U®4000B ใชเทคโนโลยีการอานลายนิ้วมือแบบออพ
ติ-คัลเพ่ือผลลัพธท่ีถูกตองชัดเจนและเพ่ือความเสถียรภาพของระบบ เมื่อนําเคร่ือง
อานลายนิ้วมือ U.are.U®4000B มาใชงานรวมกับซอฟทแวรตรวจสอบลายนิ้วมือ
ของไอที เวิรคส ทานจะไดระบบท่ีมีความสามารถสูงสุดท่ีสามารถตรวจสอบได
แมกระท่ังลายนิ้วมือท่ีซับซอนท่ีสุด 
 
 

 
คุณลักษณะ:  
 มีขนาดกะทัดรัด 
 ใหภาพท่ีมีคุณภาพสูง 
 มีการเขารหัสขอมูล 
 ไมยอมรับลายนิ้วมือท่ีไมสมบูรณ 
 ไมยอมรับลายนิ้วมือปลอม 
 สามารถหมุนนิ้วเปนองศาตางๆขณะแตะได 
 แข็งแรงทนทาน 
 ทํางานไดดีแมแตกับนิ้วมือท่ีแหง/ช้ืน/ขรุขระได 
 มีวงจรตรวจสอบความถูกตองของการทํางาน 
 มีไดรเวอรรองรับ Windows 98, Me, 2000, XP 
 ความละเอียด::512 dpi (เฉล่ียท้ังตามแกน xและ y) 
 พ้ืนท่ีในการรับภาพ: 14.6 มม. (ความกวางตรง

ก่ึงกลาง) x 18.1 มม. (ความยาว) 
 สี 8-bit grayscale (256 เฉดสีเทา) 
 ขนาดเคร่ือง: ประมาณ 79 มม. x 49 มม. x 19 มม.  
 สามารถทํางานกับ USB ท้ังแบบ 1.0, 1.1 และ 2.0 

 

 
รายละเอียดรูปแบบ: 

 
ขอมูลจําเพาะ IT WORKS LTD.

100/103 Wongwanich Complex B Tower, 30th Fl, 
Rama IX Road, Huaykwang Subdistrict, 

Huaykwang District, Bangkok 10310 
Tel: (662) 645-1200 FAX: (662) 645-1233 

© 2008 TimeWorks is a trademark of IT Works Ltd. All other 
products mentioned are trademarks or registered trademarks 

of their respective companies 
Internet: www.itworks.co.th 

 
 จัดจําหนายโดย 

Supply Voltage 5.0V +/- .25Vsupplied by USB 
Supply Current – scanning 170 mA(typ.) 

Supply Current – idle mode 120 mA(typ.) 
Supply Current – suspend mode 2 mA (max.) 

ESD Susceptibility >15 KV 
Temperature, Operating 5 - 35ºC 

Humidity, Operating 20% - 80% non-condensing 
Temperature, Storage -10 – 60ºC 

Humidity, Storage 20% - 90% non-condensing 
Image data 8-bit grayscale 

Standards Compliance FCC Class B,CE,VCCI 
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ความตองการของระบบ 

 
ความตองการต่ําสุดของเครือ่ง PC ระบบที่แนะนํา 

o เคร่ือง PC แบบ Pentium III หรือดีกวา โดยความเร็วของการคนหา
ลายน้ิวมือจะเพ่ิมขึ้นตามความเร็วของหนวยประมาณผล ผูใชงาน
สามารถอัพเกรดฮารดแวรไดดวยตนเองในภายหลัง 

o หนวยประมาณผลความเร็ว 800 MHz หรือเร็วกวา 
o พ้ืนท่ีวางในฮารดดิสก อยางนอย 500 MB 
o หนวยความจําอยางต่ํา 128 MB 
o มีชอง USB Port วางอยางนอย 1 ชอง 
 

เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีสําหรับการนําระบบ TimeWORKS ไปใชงานกับองคกรท่ี
มีพนักงานมากกวา 100 คนขึ้นไป ควรใช PC ท่ีใชงานระบบ TimeWORKS 
Reception เปนดังน้ี 
o เคร่ือง PC แบบ Pentium IV หรือดีกวา 
o หนวยประมาณผลความเร็ว 1.6 GHz หรือเร็วกวา  
o พ้ืนท่ีวางในฮารดดิสก อยางนอย 500 MB 
o หนวยความจําอยางต่ํา 256 MB 
o มีชอง USB Port วางอยางนอย 1 ชอง 

ระบบ TimeWORKS ออกแบบมาสําหรับเปนพิเศษสําหรับ Windows XP แตสามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 98, Windows 98 
SE, Windows ME และ Windows 2000 อุปกรณจะไมทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows 95 และ Windows NT 4.0  
 

ขอเปรียบเทียบและประมาณการคาใชจายในการใชงานระบบลงเวลาแบบตางๆ

ขอมูลทั่วไปสําหรับการคํานวณ
พนักงาน 100 คน ใชพนักงาน 1 คนและเครื่อง PC  เคร่ือง ในการคํานวณเวลาสรุป
บัตรพนักงานใหม/บัตรชํารุด/หาย 3% ตอเดือน

ระบบบัตรตอก
ระบบบัตร 
Barcode 
กระดาษ

ระบบบัตร 
Barcode 
พลาสติก

ระบบบัตรแถบ
แมเหล็ก

ระบบบัตร 
Contactless 
แบบหนา

ระบบบัตร 
Contactless 
แบบบาง

ระบบ
ลายน้ิวมือแบบ

อื่นๆ

ระบบ 
TimeWORKS

คุณสมบัติ

ปองกันการลงเวลาแทนกัน ไมได ไมได ไมได ไมได ไมได ไมได ได ได

ดูขอมูลแบบ Realtime ไมได ไมได ไมได ไมได ไมได ไมได ไมได ได
ตองคอยดึงขอมูล Manual ตอง ตอง ตอง ตอง ตอง ตอง ไมตอง

พนักงานสูงสุดท่ีรองรับได ไมจํากัด 
(Manual)

จํากัดข้ึนกับ 
Memory

จํากัดขึ้นกับ 
Memory

จํากัดขึ้นกับ 
Memory

จํากัดข้ึนกับ 
Memory

จํากัดข้ึนกับ 
Memory

จํากัดดวย
ความเร็ว/
Memory

ไมจํากัด ใช PC 
เก็บขอมูลและ
คํานวณ

การแกไขขอมูล/คํานวณ
รายงานสรุป

Manual Manual/
Semi-Auto

Manual/
Semi-Auto

Manual/
Semi-Auto

Manual/
Semi-Auto

Manual/
Semi-Auto

Manual/
Semi-Auto Auto

การดูแลรักษา เรียกชางซอม/
รอเคลม

เรียกชางซอม/
รอเคลม

เรียกชางซอม/
รอเคลม

เรียกชางซอม/
รอเคลม

เรียกชางซอม/
รอเคลม

เรียกชางซอม/
รอเคลม

เรียกชางซอม/
รอเคลม

หาอะไหลหรือ
เครื่องแทนได
เอง(PC) 
ซอฟทแวร
สามารถติดตั้ง
ใหมเองไดงายๆ
จาก CD/เคร่ือง
อานใหมราคาถูก

คาใชจาย

คาระบบเร่ิมตน
เคร่ืองตอกบัตร
ขนาดกลาง

เครื่องรูดบัตร
หัวอาน Barcode

เคร่ืองรูดบัตร
หัวอาน Barcode

เคร่ืองรูดบัตร
หัวอานแถบ
แมเหล็ก

เครื่องรูดบัตร
หัวอาน 

Contactless

เครื่องรูดบัตร
หัวอาน 

Contactless

เคร่ืองแสกน
ลายน้ิวมือ

TimeWORKS 
100

ราคาเครื่องลงเวลา               15,000              25,000               25,000              25,000              25,000              25,000               50,000              18,900 
เคร่ือง PC 

(สรุปเวลา/ดึงขอมูล)
              15,000               15,000               15,000               15,000               15,000               15,000               15,000               15,000 

คาบัตร(ตอป) บัตรตอกกระดาษ

บัตรกระดาษ 
พิมพ InkJet 

เคลือบพลาสติก 
 (ทําเอง)

บัตรพลาสติก 
พิมพรูปสี และ 
บารโคด (สั่งทํา)

บัตรพลาสติกมี
แถบแมเหล็ก
พิมพสี (สั่งทํา)

บัตร Proximity 
หนาติดสติก
เกอรสี (สั่งทํา)

บัตร Proximity 
แบบบาง พิมพ
รูปสี (สั่งทํา)

แสกนลายน้ิวมือ แสกนลายนิ้วมือ

ราคาบัตรตอใบ 1 20 65 85 100 150                       -                        -   
จํานวนบัตรครั้งแรก 100 100 100 100 100 100                       -                        -   
จํานวนบัตรตอเดือน 103 3 3 3 3 3                       -                        -   
รวมคาบัตร (ตอป)                 1,233                2,660                 8,645              11,305              13,300              19,950                       -                        -   

คาใชจายในการ
ประมวณผล

กรอกขอมูลและ
คํานวณ Manual

ดึงขอมูลจาก
เครื่อง เดือนละ 

1-2 ครั้ง มา
คํานวณดวย 
Excel หรือ 

Payroll

ดึงขอมูลจาก
เคร่ือง เดือนละ 

1-2 คร้ัง มา
คํานวณดวย 
Excel หรือ 

Payroll

ดึงขอมูลจาก
เคร่ือง เดือนละ 

1-2 คร้ัง มา
คํานวณดวย 
Excel หรือ 

Payroll

ดึงขอมูลจาก
เครื่อง เดือนละ 

1-2 ครั้ง มา
คํานวณดวย 
Excel หรือ 

Payroll

ดึงขอมูลจาก
เครื่อง เดือนละ 

1-2 ครั้ง มา
คํานวณดวย 
Excel หรือ 

Payroll

ดึงขอมูลจาก
เครื่อง เดือนละ 

1-2 ครั้ง มา
คํานวณดวย 
Excel หรือ 

Payroll

ระบบสามารถดู
ขอมูลได 

RealTime 
ตลอดเวลา 
คํานวณ/ออก
รายงานอัตโนมัติ

เวลาเฉลี่ยในการดูแล
ระบบบัตรและสรุปเวลาใน
แตละเดือน (ชั่วโมง)

24 16 16 16 16 16 16 8

คาแรงพนักงานในการ
ดูแลและสรุปตลอด

ระยะเวลา (8,000 บาท/
เดือน)

              14,400                 9,600                 9,600                 9,600                 9,600                 9,600                 9,600                 4,800 

รวม 12 เดือน               30,633               37,260               43,245               45,905               47,900               54,550               59,600              23,700 
รวม 24 เดือน               46,266               49,520               61,490               66,810               70,800               84,100               69,200              28,500 
รวม 36 เดือน               61,899               61,780               79,735               87,715               93,700             113,650               78,800              33,300 

* หมายเหตุ: คาใชจายดังกลาวยังไมรวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการจายคาแรงของพนักงานที่โกงเวลาหรือลงเวลาแทนกันซ่ึงอาจคิดเปนมูลคาสูงมากตอเดือน  
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ใบเสนอราคาระบบ TimeWORKS 
ระบบ TimeWORKS   ราคา

TimeWORKS 50 โปรแกรม TimeWORKS : ผูใชงาน   50 คน + เคร่ืองอานลายน้ิวมือ 1 เคร่ือง + Acrylic Base 9,900

TimeWORKS 100 โปรแกรม TimeWORKS : ผูใชงาน 100 คน + เคร่ืองอานลายน้ิวมือ 1 เคร่ือง + Acrylic Base 15,900

TimeWORKS Pro โปรแกรม TimeWORKS : ผูใชงานไมจํากัดคน + เคร่ืองอานลายน้ิวมือ 1 เคร่ือง + Acrylic Base 25,900

   
Accessories 

  

Acrylic Base for Sensor แทนวางเคร่ืองอานลายน้ิวมือ Acrylic    1,000 

USB Repeater Cable 5M  สายตอเพ่ิมความยาว USB (ตอพวงได 4 เสน)    1,000 
 

  หมายเหตุ:  ระบบ TimeWORKS สามารถใชกับเคร่ืองอานลายน้ิวมือไดไมจํากัดจํานวน 
 

หมายเหตุ 
 ราคาดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
 เง่ือนไขเพ่ิมเติมและเง่ือนไขการติดตั้ง กรุณาดูตามใบเสนอราคาหรือสอบถามจากตัวแทนจําหนายโดยตรง 

 
 

การบริการหลังการขาย 
ระบบ TimeWORKS เปนระบบการลงเวลาดวยลายนิ้วมือแบบ PC-Based ผูใชงานจึงสามารถหาอะไหลหรือเคร่ืองแทน ตลอดจนแกไข

ปญหาเบ้ืองตนไดเอง กรณีท่ีมีปญหาในสวนของซอฟทแวร ผูใชงานสามารถติดต้ังซอฟทแวร ใหมไดงายๆดวยตัวเองจากแผน CD 

TimeWORKS สําหรับบริการหลังการขายท่ีบริษัทมอบใหจะมีดังตอไปนี้ 

 

บรกิารหลังการขาย 

 สินคารับประกันอุปกรณระยะเวลา 1 ปเต็ม เปล่ียนเคร่ืองอานให ฟรี!!! พรอมซอฟทแวรอัพเดต  

 มีสินคาพรอมเปล่ียนใหไดทันทีตลอดอายุการใชงาน 

 มีบริการ Update ความสามารถของซอฟทแวร TimeWORKS ฟรี ตลอด 1 ปเต็ม 

 ยินดีใหคําปรึกษาทางโทรศัพทโดยไมคิดคาใชจายตลอดอายุการใชงานของระบบ 

 บริการซอมและแกไขปญหานอกสถานท่ี ดวยทีมงานชางท่ีมีความชํานาญสูง 

 คาบริการ/อะไหล 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแจงเหต ุ

 ติดตอบริษัททางโทรศัพทไดท่ี 02-6451200 แฟกซ 02-645-1233 ตลอดเวลาทําการ 

 www.itworks.co.th 

 สอบถามปญหาทาง e-mail: info@itworksolutions.com 

คาบริการ กรุงเทพฯ (150 กม.) ตางจังหวัด 

คาบริการรายครั้ง 

(แกไขปญหา/อัพเดตซอฟทแวร/ไมรวมคาเคร่ืองอาน) 
3,500 บาท/คร้ัง Call 

คาอะไหล (ติดต้ังไดงายๆดวยตนเอง)  

เปลี่ยนเคร่ืองอานลายน้ิวมือใหม 

(ตองสงเคร่ืองเกามาคนืเพือ่รับเคร่ืองและรหัสลงทะเบียนใหม) 
6,000 บาท 6,000 บาท + คาจัดสง 

แผน CD โปรแกรม TimeWORKS + คูมือ 500 บาท 500 บาท+ คาจัดสง 
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ตัวอยาง Text File 
 

ตัวอยางรูปแบบการ Export ขอมูลจากระบบ TimeWORKS ออกเปน Text File 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx d  y y y y m m d d  h h n n c

1 - 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

 
ตําแหนง คําอธิบาย Bytes 

1-20 รหสัพนักงาน 20

21 ชองวาง 1

22 Duty (I = In, O = Out) 1

23 ชองวาง 1

24-27 ป 4

28-29 เดือน 2

30-31 วัน 2

32 ชองวาง 1

33-34 ชั่วโมง 2

35-36 นาที 2

37 ชองวาง 1

38 ยกเลิก? (Y=ยกเลิก, N=ไมยกเลิก) 1

 รวม 38 Bytes 

 

คุณสมบัต ิ

1. ผูใชงานสามารถเลือกดึงขอมูลจากระบบโดยเลือกจาก 

 ขอมูลดิบ (ขอมูลท่ีไดรับจากการลงเวลาดวยเคร่ืองอานลายนิ้วมือโดยตรง) หรือ  

 Timecard Manager (ขอมูลท่ีไดรับจากเคร่ืองอานลายนิ้วมือและผานการตรวจสอบแกไขในโปรแกรม Timecard 

Manager แลว) 

2. ผูใชงานสามารถเลือกเปล่ียนแปลงแกไขรูปแบบ Text File ตามตองการไดดวยตนเอง 
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TimeWORKS Reference Sites 

 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
The Stock Exchange of Thailand (750 Users with automatic Turnstile) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง  (คณะไอท)ี 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (IT Faculty 100 users)

คลับโนเกีย 
Club NOKIA (N-GAGE Arena) 

บริษัท ยูน-ิเพรสซิเดนท (ประเทศไทย) จํากัด  
Uni-President Co., Ltd. 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด 
Suvarnabhumi Airport, New Bangkok International Airport Co., Ltd. 

องคการแบตเตอร่ี กระทรวงกลาโหม  
Battery Organization of Thailand, Ministry of Defense  

กรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม  
Defence  Industrial Department , Ministry of Defense  

บริษัท โออชิิ กรุป จํากัด 
OISHI Group 

โรงแรมเอเชีย 
Asia Hotel Bangkok 

บริษัท ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ จํากัด ในเครือ สหฟารม 
Health Food Co., Ltd. , Saha Farm Group 

ราน ยําแซบ  
Yum Saap Restaurant (80 users/branch)

บริษัท โอลิมเปย คอมพิวเตอร ซิสเต็มส จํากัด 
Olympia Computer Systems Ltd. (50 Clients) 

บริษัท เซทเทค ประเทศไทย จํากัด 
SETEC Asia 
 
And many more 
 


