
การใช้เคร่ืองบันทกึเวลาด้วยลายนิว้มือ – (FINGER PRINT) รุ่น TS 40 

(การบันทกึลายนิว้มือ-การดึง และ ส่งข้อมูลใส่ แฟลชไดร์ฟ – Flash Drive) 
และ การส่งข้อมูล ระหว่างแฟลชไดร์ฟ – Flash Drive กบัคอมพวิเตอร์  

 *  เคร่ืองบันทกึเวลาด้วยลายนิว้มือ (FINGER PRINT) รุ่น TS 40 ใชง้านร่วมกบัโปรแกรมบริหารจดัการเวลา 
คือ Time Attendance Management ( ZK Thai5.0 )  เพ่ือค านวน ประมวลผล แสดงผล เวลาท างาน เวลา เขา้-ออก และ  

การ ขาด-ลา- มา-สาย ของพนงัาน ลูกจา้ง ฯลฯได ้และยงัสามารถพิมพผ์ลลพัธ์ หรือ รานงาน ผ่านโปรแกรมน้ี ออก
ทางเคร่ืองพิมพไ์ด ้นอกจากน้ี ยงัสามารถส่งออกไปเป็นเก็บไฟลค์อมพิวเตอร์ได ้เช่น Excel  ,  TXT  File  
*  ติดตั้งโปรแกรม Time Attendance Management ( ZK Thai5.0 ) ลงในคอมพิวเตอร์ จากแผ่น ซีดี – CD  

 ท่ีแถมไปพร้อมเคร่ืองบนัทึกเวลา  TS 40 จะติดตั้งก่อน หรือ หลงับนัทึกลายน้ิวมือและเวลา ก็ได ้  
 **โปรแกรม Time Attendance Management ยงั สามารถดาวโหลดมา เพ่ือติดตั้งและใชง้านได้  จาก Link  
ดา้นล่างน้ี 

 http://www.techno.co.th/album/support/pdf/ZK%20TIME.rar คลกิลิง้ค์เพื่อดาวโหลด โปรแกรม  
     Time Attendance Management 

 (ในกรณทีี่ คอมพวิเตอร์ของท่าน ไม่มีเคร่ืองอ่าน ซีดี หรือ ดีวดีี ไดร์ฟ -  CD Drive ,  DVD  Drive ) 
 

ส่วนคูมื่อการใชโ้ปรแกรม Time Attendance Management  กส็ามารถดาวโหลด ไดจ้ากLink ดา้นล่างน้ี 
 http://www.techno.co.th/album/support/pdf/Manual%20Time%20Attendance.rar  คลกิลิง้ค์นีด้าวโหลดคู่มือ         

 

 
 

 
รูป โปรแกรม Time Attendance Management ( ZK Thai5.0 ) เมื่อเปิดขึน้มา 

ไอคอนที่โชว์ ในหน้าจอ คอมพิวเตอร์ 

หลงัจากติดตัง้ โปรแกรม Time 

Attendance Management  

หลงัจากติก 

http://www.techno.co.th/album/support/pdf/ZK%20TIME.rar
http://www.techno.co.th/album/support/pdf/Manual%20Time%20Attendance.rar


 
 
 

1.   ตั้ง รหสั หรือ(ID) ท่ีจะบนัทึกลงตวัเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ  ใหแ้ต่ละทุกคน (ท าในเอกสารแยก)                     
ตวัอยา่ง เช่น นาย ดีมาก   ซ่ือสตัย  รหสั หรือ (ID)  2 

2. การบนัทึกลายน้ิวมือ (ลงทะเบียนลายน้ิวมือ) 

 

- กดปุ่ ม  Power (ปุ่ ม เปิด-ปิด เคร่ือง) คา้งไว ้2-3 วินาทีเพ่ือ เปิดเคร่ือง  
-  กดปุ่ ม  M/OK  เพ่ือเขา้สู่ เมนูไอคอน ของการบนัทึกและตั้งค่าตั้งต่างๆ ของตวัเคร่ืองสแกนน้ิว 

หนา้จอจะแสดง เมนูไอคอน(หนา้แรก) 

 
 

- เลือก เมนูไอคอนผูใ้ช ้แลว้กดปุ่ ม  เพ่ือเขา้สู่หนา้ต่าง " ผูใ้ช ้"  ดงัรูปขา้งล่าง 

 
 เลือก "เพ่ิมผูใ้ช"้ (ปกติจะเลือกไวอ้ยู ่แทป็ไฮไล-สีส้ม)ใหก้ดปุ่ ม  ได ้
 



จะเขา้สู่หนา้ต่าง " เพ่ิมผูใ้ช ้" ใหใ้ส่ รหสั (ID) ท่ีเราตั้งไวก่้อนหนา้น้ี โดยใชปุ้่ มทิศทางลูกศรซา้ย-ขวา

เพ่ือลบ    และ ลูกศร ข้ึน-ลง  เพ่ือเล่ือนใหต้รงช่องท่ีตอ้งการ  
 (ปกติจะอยูใ่นช่อง รหสั. อยูแ่ลว้หลงัจากกดปุ่ ม M/OK ) แลว้ใส่รหสัท่ีตอ้งการ  ดงัรูปขา้งล่าง 

 

- หลงัจากใส่ รหสั แลว้ใชปุ้่ มลูกศร  เล่ือนมาตรงปุ่ ม "บนัทึกน้ิว"  แลว้กดปุ่ ม  จะข้ึน
หนา้ต่าง บนัทึกน้ิว (ดงัรูปขา้งล่าง) 

 
           -ใหท้  าการวางน้ิวท่ีช่องสแกนกระจก ดา้นขวา ท่ีตวัเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ (ช่องท่ีมีไฟส่องสว่างอยู)่ 

- จ านวน 3 คร้ัง ต่อ 1 น้ิว ( เช่นน้ิวโป้งขวา ตอ้งวาง 3 คร้ัง) หลงัจากวางน้ิว 3 คร้ังแลว้  แถบแสงสว่าง
(แถบไฮไลท)์ จะกลบัมาท่ีต  าแหน่งเดิม "บนัทึกน้ิว" เพ่ือใหเ้ราบนัทึกน้ิวท่ี 2 ต่อไป ใน รหสั. เดิม  

ถา้บนัทึกน้ิวไดค้รบแลว้ ก็ใหใ้ชปุ้่ มลูกศร ข้ึน-ลง  เพ่ือเล่ือนใหต้รงเมนู ตกลง(OK) แลว้กดปุ่ ม 

กดปุ่ ม  เพ่ือท าการบนัทึกน้ิว รหสั. น้ี ไดเ้สร็จสมบูรณ์   

 



2.1การบนัทึกลายน้ิวมือ ผูดู้แล   

- ท าคลา้ยบนัทึกลายน้ิวมือทัว่ไป หลงัจากสแกนลายน้ิวมือแลว้ ก่อนกดจะบนัทึกขอ้มูล 

 ในขั้นตอนสุดทา้ย(ก่อนกดปุ่ ม  ) ใหใ้ชปุ้่ มลูกศร เล่ือนไปช่อง "สิทธ์ิ" 

 
 
 และ ใช ้  เปล่ียนจาก "ผูใ้ช"้  เป็น "ผูดู้แล"  ดงัรูปขา้งล่าง 

 
 - จากนั้น ใชปุ้่ มลูกศร  เล่ือนไปเมนู เพ่ือเล่ือนใหต้รง เมนู ตกลง(OK) แลว้กดปุ่ ม 

กดปุ่ ม   เพ่ือบนัทึกเพ่ือท าการบนัทึกน้ิว และรหสั. น้ีใหเ้ป็น""ผูดู้แล 
 



การดงึข้อมูล และ ส่งข้อมูล ระหว่างเคร่ืองสแกน TS 40  
กบั แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) หรือ Thumb Drive 

 เสียบ แฟลชไดร์ฟ(Flash Drive) หรือ Thumb Drive เข้าเคร่ือง สแกนลายนิว้มือ    

กดปุ่ ม เพ่ือเขา้สู่ เมนูไอคอน ของการบนัทึกและตั้งค่าต่างๆ ของตวัเคร่ืองสแกนน้ิว 
หนา้จอะแสดง เมนูไอคอน(หนา้แรก) 

 

- ปุ่ มลูกศร ลง  หน่ึงคร้ัง และปุ่ มลูกศร ขวา หน่ึงคร้ัง เล่ือนใหต้รงช่องท่ี

ไอคอน ช่ือ ข้อมูล แลว้กดปุ่ม .หนา้ต่าง ข้อมูล 
-  

 
หนา้ต่าง ข้อมูล 



 
 

 ดึงขอ้มูลลายน้ิวมือ กดปุ่ ม ลูกศร  ลง 2 คร้ังเล่ือนไปท่ีเมนู  ดึงข้อมูลผู้ใช้  

 ดึงขอ้มูลการบนัทกัเวลา กดปุ่ ม ลูกศร ข้ึน หรือ ลง  เล่ือนไปท่ีเมนู  ดึงข้อมูลบันทกึเวลา 
 ส่งขอ้มูลผูใ้ช(้ลายน้ิวมือและช่ือ) จาก Flash Drive  เขา้เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ  

กดปุ่ ม ลูกศร ข้ึน หรือ ลง  เล่ือนไปท่ีเมนู  ส่งข้อมูลผู้ใช้ 
 ลบเวลาท่ีบนัทึกในเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ  

กดปุ่ ม ลูกศร ข้ึน หรือ ลง  เล่ือนไปท่ีเมนู  ลบการลงเวลา  

แลว้กดปุ่ ม  จากนั้นกดปุ่ ม  อีกคร้ังเพ่ือยนืยนัการลบ  
 ลบขอ้มูลทั้งหมดในเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ (ลบ ลายน้ิวมือ-ช่ือ-เวลา-การตั้งค่าต่างๆ) 

กดปุ่ ม ลูกศร ข้ึน หรือ ลง  เล่ือนไปท่ีเมนู ลบทั้งหมด แลว้กดปุ่ ม จากนั้นกดปุ่ ม  
อีกคร้ังเพ่ือยนืยนัการลบ  

 ลบสิทธ์ิผูดู้แล ในการเขา้เมนู แกไ้ข ค่าต่างๆในเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 

กดปุ่ ม ลูกศร ข้ึน หรือ ลง  เล่ือนไปท่ีเมนู ลบสิทธ์ิ แลว้กดปุ่ ม  จากนั้นกดปุ่ ม  
อีกคร้ังเพ่ือยนืยนัการลบ  

 

 
 
 
 
 
 



การน าเขา้ขอ้มูล จาก แฟลชไดร์ฟ เขา้สู่โปรแกรม ZK Thai5.0 (Attendance Management) 
* ถา้ดึงขอ้มูลเขา้ แฟลชไดร์ฟเสร็จแลว้ ก็น าแฟลชไดร์ฟ ไปเสียบเขา้รู ยเูอสบี ท่ีคอมพิวเตอร์  
* เปิดโปรแกรม  ZK Thai5.0 (ไอคอนในหนา้จอคอมพิวเตอร์) 

 
 

 จากนั้นไปท่ีเมนู จดัการ Usb Disk แลว้กดคลิก 

 
 

 จะมีหนา้ต่าง Usb Import/Export ซอ้นข้ึนมาดงัรูปขา้ล่าง ใหเ้ลือกเป็น TFT Device แลว้กด ตกลง 

 
 

จัดการ USB Disk 



 จะมีหนา้ต่าง จัดการข้อมูลต่างๆ ของ  USB Disk แสดงข้ึนมาเพ่ือใหน้ าเขา้ขอ้มูลผูใ้ช้(ลายน้ิวมือ)  
และ ขอ้มูลเวลาท่ีบนัทึก จาก แฟลชไดร์ฟ (ท่ีดึงขอ้มูลมาจากเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ) ได้ 

 
- รูป น าเขา้ขอ้มูลผูใ้ช ้(ลายน้ิวมือและช่ือ จาก  แฟลชไดร์ฟ) คลิกเลือก ท าตามล าดบั 1-2 -3  

 
- จะมีหนา้ต่างซอ้นข้ึนมา ถามยนืยนั ใหก้ดปุ่ ม OK 

  

1 

2 

3 



 
 

- จากนั้น จะมีหนา้ต่างข้ึนมา แสดง จ านวนท่ี น าเขา้ได ้( Import..New..) ใหก้ดปุ่ ม OK 

 
 

 ถา้ตอ้งการน าเขา้เวลาท่ีบนัทีก ก็คลิกท่ี แทบ็ น าเข้าข้อมูลบันทกึเวลา ต่อเนื่องได้เลย 

\  
 

4 

5 

6 



- จะมีหนา้ต่างซอ้นข้ึนมา ถามยนืยนั ใหก้ดปุ่ ม OK 

 
 

- จากนั้นจะมีหนา้ต่างข้ึนมาว่า ราการท่ีดาวโหลดไดก่ี้รายการใหก้ดปุ่ ม OK 

 
-เสร็จแลว้ใหปิ้ดหนา้ต่างจะกลบัเขา้สู่หนา้หลกัของโปรแกรม ZK Thai5.0 (Attendance Management) 

 

 

7 

8 

9 



 
 

 ถา้ตอ้งการส่งออกข้อมูลผู้ใช้ (ลายนิว้มือและช่ือ)  จากคอมพวิเตอร์ไป แฟลชไดร์ฟ   
จากหนา้หลกัของโปรแกรม ZK Thai5.0 (Attendance Management) คลิกท่ี 

1. เมนู จัดการ USB Disk 

 
2. ในหนา้ต่าง จดัการขอ้มูลต่างๆ ของ USB Disk คลิกเลือกแทบ็ ส่งออกข้อมูลผู้ใช้ 
3. เลือกรายการ ช่ือ ท่ีตอ้งการส่งออกขอ้มูล จากคอมพิวเตอร์ ไป แฟลชไดร์ฟ  

4. กดปุ่ มลูกศร >> ถา้ตอ้งการ เลือกทั้งหมด- ยา้ยไปช่องดา้นขวามือ  

4.1 กดปุ่ มลูกศร > ถา้ตอ้งการ เลือกบางรายการ- ยา้ยไปฃ่องดา้นขวามือ 

4.2 กดปุ่ มลูกศร << ถา้ตอ้งการยา้ยกลบั ทั้งหมด (หรือยกเลิกนัน่เอง) 

4.3 กดปุ่ มลูกศร < ถา้ตอ้งการ เลือกบางรายการ) ยา้ยกลบับางรายการ (หรือยกเลิกนัน่เอง) 
5. ถา้ตอ้งการส่งออกเม่ือเลือกไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม ส่งออกข้อมูลผู้ใช้ไปยงั USB Disk เพ่ือส่งออกขอ้มูล 

จากคอมพิวเตอร์ ไปยงัแฟลชไดร์ฟ  
5.1 จะมีหนา้ต่างซอ้นข้ึนมา 3 คร้ัง ใหก้ด ปุ่ ม OK จนเสร็จ   
5.2 ปิดหนา้ต่าง จดัการขอ้มูลต่างๆ ของ USB Disk 

6. หลงัากนั้น ก็น าแฟลชไดร์ฟ ท่ีได ้แกไ้ข-บนัทึกขอ้มูลเสร็จแลว้ ไปท่ี เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ  
เพ่ือส่งขอ้มูล จากแฟลชไดร์ฟ เขา้เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ท าใหข้มู้ลตรงกนั  

1 

2 
3 

4 
4.1 

4.2 

4.3 

5 



 
 

 การส่งข้อมูล จากแฟลชไดร์ฟ เข้าเคร่ืองสแกนลายนิว้มือ (ลายนิว้มือและช่ือ) 
- เสียบ แฟลชไดร์ฟ เขา้เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 

-  กดปุ่ ม  เขา้สู่เมนูไอคอน แลว้กดปุ่ มลูกศร  และ   เขา้สู่หนา้ต่าง เมนู ข้อมูล 

- ใชปุ้่ มลูกศร เล่ือนไปยงัเมนู ส่งข้อมูลผู้ใช้ แลว้กดปุ่ ม   เคร่ืองก็จะท าการส่งขอ้มูล 

  
 

- จากนั้นจะแสดงหนา้ต่าง อพัโหลดข้อมูลของผู้ใช้.. ดงัรูปข่างล่าง 
- ถา้ส่งขอ้มูลส าเร็จ หนา้จอเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ จะแสดง  อปัโหลดข้อมูล SUCCESS ดงัรูปขา้งล่าง 

 
- กดปุ่ ม  แลว้กดปุ่ ม  2 คร้ัง เพ่ือออกสู่หนา้จอหลกัของTS40 และถอดแฟลชไดร์ฟ*  


