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ระบบประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. Scanning  Module เป็นแอพพลิเคชั่นที่คอยติดตามภาพที่ส่งมาจากกล้องวงจรปิด และตีความภาพออกมาเป็นทะเบียนรถ 
เมื่อไดท้ะเบียนรถ Scanning Module  ก็จะทําการเก็บภาพรถยนต์หรือลักษณะเฉพาะอื่น ๆ จากกล้องแวดล้อมที่เก็บภาพ
ออกมาไดใ้นเวลาเดียวกันไว้ด้วย 

2. Recording Moduleเป็นระบบทีท่ําการบันทกึภาพที่ได้จากกล้อง ทํางานร่วมกับ Scanning Modulet เพื่อใช้สําหรับการ
ค้นหาข้อมูลในภายหลัง 

3. Monitoring Module  คือ แอพพลิเคช่ันสําหรับให้เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยไว้คอยเฝ้าดูข้อมูล และแสดงข้อมูลทะเบียน
รถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก 

4. DC-tection Monitoring Report เป็นแอพพลิเคช่ันที่ใช้ตรวจสอบและค้นหาข้อมูลที่จัดเก็บไว้ จัดทํารายงาน และกําหนด
สิทธิการของผู้ใช้งานแต่ละคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC-Tection Vehicle Scanning System 

System Overview 
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Vehicle Scanning  System 

Features 

• ระบบเช่ือมต่อกับกล้องวงจรปิดได้แบบ fixed camera ได้ทั้งแบบ 
Analog และ IP Camera 

• ระบบจะทําการเก็บข้อมูลทะเบียนรถ พร้อมภาพถ่าย (JPEG) วันที่
และเวลาเข้า-ออก รวมไปถึงข้อมลูจุดที่ผ่านเข้าออกในรูปแบบ
ฐานข้อมูลที่สืบค้นภายหลังได้ โดยอัตโนมตัิ  โดยระบบสามารถ
บันทึกภาพทะเบยีนรถที่ผ่านเข้าออกย้อนหลัง และ รถที่ต้องการ
ตรวจจับได้มากกว่า 1 ล้านคัน 

• ระบบสามารถตรวจสอบรถต้องห้าม (Blacklist) หรือรายการรถ
พิเศษอ่ืนที่ตอ้งการตรวจจับได้โดยอัตโนมตั ิ

• ระบบสามารถเชื่อมต่อกับ Vehicle Scanning Server เพื่อ
ปรับปรุงฐานข้อมูลรถที่ต้องการตรวจจับได้อัตโนมัติ ในแบบ real 
time โดยจะทําการสํารองข้อมูลไว้ในเครื่อง Vehicle Scanning  
Client ด้วย เพื่อให้สามารถทํางานในแบบ stand alone ได้เมื่อ
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ server ได ้

• ระบบสามารถเก็บข้อมูลรถต้องห้าม หรือ รายการรถที่ต้องการ
ตรวจจับได้มากกว่า 5 แสนคัน 

• เมื่อตรวจพบ ระบบสามารถทําการเตือนขึ้นบนหน้าจอด้วยแสง 
เตือนดว้ยเสียงโดยอัตโนมตัิ หรือเตือนด้วยการเช่ือมต่อกับระบบ
สัญญาณอื่น ๆ ได้ โดยแสดงผลข้อมูลภาพถ่ายทะเบียนรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน วันเวลาที่ผ่านเข้าออก จุดทีต่รวจพบ ช่ือ
เจ้าของรถที่มีการบันทึกไว้ พร้อมจํานวนครั้งที่กระทําผิดได้ และ
สามารถส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปที่ระบบ Vehicle Scanning  
Server ได้ 

• สามารถเก็บข้อมูลภาพวิดีโอของรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกได้ถึง 100 
วัน ในรูปแบบ MPEG-4 หรือ H.264 พร้อมระบบจัดการข้อมูล
อัตโนมตั ิ

• ระบบจะทําการเข้ารหัสข้อมูลภาพที่ได้จากระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้
นําไปใช้หรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนญุาต ฺ

• ระบบสามารถจับภาพรถที่แล่นด้วยความเร็วสูงสุดถึง 150 km/h 
ได้ โดยประมวลผลและอ่านตัวเลข ตัวอักษร และจังหวัดได้โดย
อัตโนมตัิ  

• ระบบสามารถอ่านค่าตัวเลข ทะเบียนจังหวัดได้ พร้อมมีสัญญาณ

แสงและเสียงแจ้งปัญหาหากไม่สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้
เนื่องจากปัญหาความชัดเจนของป้าย 

• หากไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ชัด ระบบจะดึงตัวเลือกจังหวัดที่
เป็นไปได้ขึ้นมาให้เลือกบนหน้าจอไม่เกิน 5 จังหวัด พร้อมทํา
เครื่องหมาย ณ จุดที่ไม่สามารถอ่านได ้

• รองรับกล้องได้ 2 กล้องต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

• ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ค้นหาตามป้าย
ทะเบียน ทั้งตัวเลขและจังหวัด วันที่ ช่วงเวลา จุดตรวจ เป็นต้น ได้ 

• ระบบมีความสามารถในการค้นหาป้ายทะเบียนใกล้เคียงได้ ทั้ง
อักษรใกล้เคียง ตัวเลขใกล้เคียง หรือจังหวัดใกล้เคียง 

• มีระบบจัดการสิทธิสําหรับผู้ใช้งานได้ โดยสามารถแบ่งเป็น การ
เข้าถึงระบบอ่านทะเบียน ระบบ report การตั้งสิทธิการใช้งาน 
ค้นหาข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลได้ 

• มีระบบลบข้อมูลที่เก่าเกินกว่าเวลาที่กําหนดไดโ้ดยอัตโนมตัิ โดย
สามารถตั้งคา่ได้ เช่น ให้ลบข้อมูลที่เก่ากว่า 60 วันโดยอัตโนมตัิ 
เป็นต้น และสามารถแจ้งสถานะของข้อมูล 

• มีเมนูระบบสํารองข้อมูลโดยอัตโนมัตไิปยังเครื่องสํารองข้อมูลอ่ืน 
ๆ ได ้

• รองรับการทํางานตลอด 24 ชัวโมง  

• ระบบแสดงผล รองรับภาษาไทย 

• ระบบสามารถทาํการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลที่ไดม้าไม่
ครบถ้วนหรือไมถู่กต้อง 

• มีคู่มอืการใช้งานตัวโปรแกรม และสามารถพิมพ์ได ้

• ส่วนใส่หมายเหตุ รองรับภาษาไทย 

• สามารถค้นหาข้อมูลรถได้จาก หมายเลขทะเบียน ประเภทการจด
ทะเบียน วัน/เวลา สถานที่ ๆ ตรวจพบ และช่ือเจ้าของรถยนต์ที่มี
ในฐานข้อมูลได้ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเงื่อนไขเดียวหรือ
หลายเงื่อนไขร่วมกันได ้

• ผลการค้นหา สามารถแสดงข้อมลูที่ค้นหาในรูปแบบภาพถ่าย
ทะเบียน เวลาที่ผ่านเข้าออก ประวัติการเข้าออก จํานวนครั้งที่
กระทาํผิด  ได้ โดยข้อมูลสามารถ export ข้อมูลออกในรูปแบบ 
Text File และ Excel ได ้
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• สามารถกําหนดรหัสผ่านสําหรับการ login ใช้งานในแต่ละ user 
ได้ โดยสามารถกําหนดสิทธิการใช้งานให้กับ user ได้หลาย
รูปแบบ เช่น สิทธิในการเข้าใช้งาน สิทธิในการตรวจสอบรายงาน 
สิทธิในการแก้ไขหรือลบฐานข้อมูลได้ 

 

ลักษณะการติดต้ัง 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ระบบค้นหาและรายงาน 

 
• ระบบสามารถค้นหาและรายงานจาก วันที ่เวลา และช่วง

วันที ่ช่วงเวลา หรือลักษณะผสม 
• ระบบสามารถค้นหาและรายงานจากข้อมูล หมายเลข

ทะเบียน ทั้งหมดหรือบางส่วน 
• ระบบสามารถค้นหาและรายงานจากชื่อจังหวัด ทัง้หมดหรือ

บางส่วน 
• ระบบสามารถค้นหาและรายงานจากข้อมูลป้ายทะเบียนใน

ลักษณะผสมทั้งหมดหรือบางส่วน 
• ระบบสามารถค้นหาและรายงานในลักษณะผสม 
• ระบบสามารถค้นหาและรายงานตามช่วงเวลาที่กําหนด 
• ระบบสามารถรายงานประจําวัน รายงานประจําเดือน 
• ระบบสามารถคน้หาและรายงานรถที่ผ่านจุดตรวจได้ โดย

ผู้ใช้สามารถกําหนดจํานวนครั้งทีผ่่านสถานี 
• มีระบบถ่ายโอนข้อมูลรายงานหรือการค้นหาในรูปแบบ File 

Excel, Access, Text 
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อุปกรณ ์ ความต้องการของระบบ 
CPU · Intel Core I5 รองรับการอ่านป้ายทะเบียนได้ 2 

กล้อง 
  

เนื้อที่เก็บข้อมูล · เก็บข้อมูลภาพทะเบียนได้ 1,000,000 คัน และ
วิดีโอได้ 100 วัน บนเนื้อที่ 500 GB และสามารถ
ขยายการเก็บได้ไม่จํากัด ขึ้นกับความจุของที่เก็บ
ข้อมูล 

 
ระบบปฎิบัติการ · Microsoft Windows XP/2003/Vista 

กล้องบันทึกภาพ · ความละเอียดขั้นต่ํา 320x240 (แนะนําให้ใช้ที่
ความละเอียด 640x480 ข้ึนไป) 

· มุมก้มเงย ± 45 องศา 
· มุมเอียงซ้าย-ขวา ± 45 องศา 

Image Input 
Live video input through FXVD4 frame grabber 
card 

Type of Plates 
Supported 

Country & font independent: any Thai, Latin, 
Arabic, or Cyrillic characters  

Output 

· Plate number in ASCII/UNICODE 
· Position of plate 
· Positions of characters 
· Tip list for each characters 
· Confidence levels for each tips 



 
 
  

DECEM TECHNOLOGY CO.,LTD   327/1 Ladprao 26, Ladprao Rd.  Jompol, Jatujak, Bangkok 10900 TEL. (662) 512-4812  
FAX : (662) 512-4820  e-mail : infodecem@gmail.com 
 

Intelligent Car Monitoring System  

คุณสมบัติในการอ่านป้ายทะเบียน 

 
• ใช้งานได้กับป้ายทะเบียนรถยนต์ทุกสี ทุกประเภทตาม

กฎหมายไทย 
• อ่านป้ายทะเบียนได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

เกินเจ็ดคน รถยนต์รับจ้างบรรทกุคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 
รถยนต์ส่ีล้อส่วนบุคคล 

• สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ทัง้แบบมีกรอบ ไม่มีกรอบ หรือใช้
กรอบทะเบียนแต่ง และสามารถอ่านทะเบียนได้ทุกความสูง 

• สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ แม้จะมีส่ิงสกปรกหรือน๊อตบดบงั 
หากไมม่ีการบดบังลักษณะเฉพาะของตัวอักษร 

• ใช้งานไดใ้นเวลากลางคืน ในขณะฝนตก มีหมอกควัน หรือ
สําหรับจับรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูง (อาจต้องเพิ่มหลอดไฟ
สําหรับให้แสงสว่าง) 

• ใช้งานได้เมื่อกล้องส่ัน 
• ความแม่นยําสูงสุดถึง 90% สําหรับตัวเลขและตัวอักษร และ

ความแม่นยํา 85% สําหรับช่ือจังหวัด 
• อ่านป้ายได้ แมต้ดิตั้งป้ายทะเบียนในตาํแหน่งที่ไมถู่กต้องตาม

มาตรฐานของ กรมการขนส่งทางบก 
• อ่านป้ายได้แมม้ส่ิีงบดบังหรือน๊อตบนป้าย (หากไม่ได้บดบัง

ลักษณะเฉพาะของตัวอักษร) 
• อ่านป้ายได้ทีค่วามเร็วรถสูงสุดถึง 150 กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง 

ระบบจะไม่แสดงหมายเลขทะเบียนในกรณีที่ รถยนต์ที่อยู่ในสภาพไม่
สมบูรณ์ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก 
 
 
 
 
 


