
 

<รูปด้านซ้าย-การลงโปรแกรม ลงได้ 2 ทาง 

1 ไปที� Android Market /search/ FMC12 แลว้เลือกโปรแกรม 

FMC12 และ FMC12 Pro ติดต ั�งโปรแกรม จะมีเฉพาะภาษาองักฤษ 

2 ติดตอ่ผา่นทาง อีเมล์ เพื�อส่ง .apk ภาษา ที�ตอ้งการ หลงัจากไดร้ับให้นาํ 

FMC12_ภาษา.apk และ FMC12pro_ภาษา.apk ลงใน Sdcard 

แลว้ เลือก เพื�อติดต ั�งโปรแกรม เริ�มตน้ใชง้าน หลงัจากลงโปรแกรมแลว้ ให้สร้าง 

icon มาอยูด่า้นหนา้ ตามรูป ดา้นขวา Fmc12บนัทึก Fmc12 Pro 

บริษัท  เอฟ ซี  โซลู ชั� น  จํากัด   

FMC12/FMC12 Pro คู่มือ ลงโปรแกรม/ตั�งค่าเริ�ม 

ระบบตรวจสอบบริการ/นาฬิกายาม แบบออนไลนจ์ากมือถือ Android ใช้ NFC ระบบแรกในโลก **  Made In Thailand 

F.C. Solution Co.,Ltd. 

http://www.fcsolution.com/fmc12  

http://www.fcsolution.com/9703v80  

http://www.youtube.com/watch?v=zhfasVYGFQ4  

fcsolu@gmail.com 

โปรแกรมที�นาํมาใชร่้วมเพื�ออาํนวยความสะดวกในการใชง้าน  มีอยู ่2 โปรแกรม -

รูปดา้นขาว> 

1 โปรแกรม KeepMyGPSAlive https://play.google.com/store/apps/

details?id=uk.co.kissandriod.keepmygpsalive&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwxLDEsInVrLmNvLmtpc3NhbmRyaW9kLmtlZXBteWd

wc2FsaXZlIl0.  ตวันี�จะทาํให้ ตวั GPS ทาํงานตลอดเวลา ถา้ไม่ใชใ้นแตล่ะครั� ง

จะตอ้งเชค็ตาํแหน่งปัจจุบนัจาก เครื�องกอ่นถึงทาํการบนัทกึเวลา ไม่เช่นนั�นจะเป็น

สถานที�ครั� งล่าสุดที�บนัทึกไว ้

2 โปรแกรม Widget  เปิด ปิด edge/gprs/3G Data on-off https://

play.google.com/store/apps/details?
id=it.miabit.android.dataonoff&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwyLDEsIml0Lm1pYWJpdC5hbmRyb2lkLmRhdGFvbm9

mZiJd ตวันี�จะอาํนวยความสะดวก เพียง กดเปิด และ กดอีกที เพื�อปิด  โดยปกติ

ตอ้งเขา้ไปตั�งค่าที�เครื�องผา่นทาง ตั�งคา่ -> ตั�งค่าระบบไร้สาย รูปซา้ยล่าง -> การ

ตั�งค่าเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� ->เปิดการใชข้อ้มูล รูปขวาล่าง ให้ เลือก ถุก เมื�อ

ใช ้ปล่อยว่างเมื�อเลิกใช ้จะช่วยให้ประหยดัค่าใชจ้่ายในการใช ้Internet 

<รูปด้านซ้าย-ตั�งค่าโปรแกรม KeepMyGPSAlive 

1 ให้ เลือกที� Start KISS Keep My GPS Alive เพื�อเริ�มการทาํงาน 

จะเห็นรูปดาวเทียมบนสุดเริ�มทาํงานตลอดเวลา 

2  ให้เลือก ถูก ที� Start KISS Keep My GPS Alive when my 

phone starts.  คือโปรแกรมนี�จะทาํงานทุกครั� งเมื�อเครื�องเปิด ทาํให้เราไม่

ตอ้งมาตั�งค่า ขอ้ 1 ทุกครั� ง 

วิธีสงัเกตว่าโปรแกรมนี�ทาํงานอยูห่รือเปล่า จะสงัเกตตวัดาวเทียมบนสถานะบนสุด 

ว่าทาํงานตลอดเวลาหรือเปล่า 

<รูปด้านซ้าย-ตั�งค่าโปรแกรม NFC กรณีใช้ FMC12Pro 

กรณีที�ตอ้งการใชอ่้านบตัรจะตอ้งเขา้ ต ั�งค่า ->การตั�งค่าระบบไร้สายและเครือข่าย 

->เลือก  ถูก ที� NFC ถา้ไม่ต ั�งเครื�องจะไม่สามารถอ่านบตัรได ้

 

** ระบบแรกในโลก เช็คขอ้มูลจาก 

android   

https://play.google.com/ 

ณ วนัที� 1/7/2555 



 

<รูปด้านซ้าย-เข้าโปรแกรม Fmc12 แล้วกด เมนู เลอืก 6 ตั�งค่าระบบ 

1 ชื�อตวัแม่หรือรหัส Ip สามารถใชไ้ดท้ ั�ง ชือ และ หมายเลข เช่น  

www.fcsolution.com หรือ 192.168.1.1 เป็นที�ต ั�งของตวัแม่ mysql 

ที�เกบ็ขอ้มูล 

2 ชื�อ Login คือชื�อที�เขา้ฐานขอ้มูล 

3 รหัสผา่น คือ รหัสผา่นที�เขา้ฐานขอ้มูล 

4 ที�อยูอี่เมล์ ส่งแฟ้มขอ้มูล ให้ใส่ email ที�เราตอ้งการส่ง เช่น 

sales@fcsolution.com อีเมลล์ทุกครั� งที�สั�งให้ส่ง อีเมลลจ์าก

โปรแกรมจะส่งไปที�อยูนี่� อตัโนมตั ิ

5 ตาํแหน่งของแฟ้มขอ้มูล คอืที�เกบ็ขอ้มูล textfile ที�เราบนัทึกอยูใ่น Sd 

card /sdcard/fmc12/ เวลาตอ้งการขอ้มูลกไ็ปยงัที�นี�กจ็ะมีขอ้มูลอยู ่

6 รหัสประจาํตวัพนกังาน คือรหัสพนกังานที�ตอ้งการใช ้6 หลกั ค่าเริ�มตน้ 

000001 เวลาบนัทึกขอ้มูลจะระบุพนกังานตามรหัสที�ต ั�งไว ้ 

7 ตอ้งการบนัทึก ตาํแหน่ง GPS ถา้เลือก ถูก  กจ็ะบนัทึก gps ตาํแหน่งที�ชี�

ปัจจุบนั กรณี ไม่เลือกถูก กจ็ะบนัทกึ 000.000000,000.000000 

8 บนัทึกที�เครือข่าย 1 ออนไลน์ ถา้เลือก ถูก เครื�องจะบนัทกึไปยงั แฟ้มขอ้มูล 

fmc_rawd ตาม ชื�อตวัแม่ในขอ้ 1 ถา้เลือกจะตอ้งเปิด edge หรือ wifi 

เพื�อให้เครื�องสามารถสื�อสารได ้

9 บนัทึกที�เครือข่าย 2 ออนไลน์ ถา้เลือก ถูก เครื�องจะบนัทกึไปยงั แฟ้มขอ้มูล 

9703_rawd ตาม ชื�อตวัแม่ในขอ้ 1 ถา้เลือกจะตอ้งเปิด edge หรือ wifi 

เพื�อให้เครื�องสามารถสื�อสารได ้ 

10 รหัสลงทะเบียน คอืรหัสที�ไดร้ับหลงัจากสั�งซื�อและส่ง หมายเลข imei 

ของเรื�องโทรศพัทไ์ปยงั fcsolu@gmail.com วิธีเช็ค ตวัเลข imei 

เขา้ ต ั�งค่า ->เก ี�ยวกบัโทรศพัท ์-> สถานะ ->IMEI จะเห็นรหัส เช่น 

352264051765374  กรณีที�ไม่ลงทะเบียน รหัส GPS และ IMEI ที�บนัทึกจะ

เป็นหมายเลข 999.999999,999.999999 

999999999999999 
 

บริษัท  เอฟ ซี  โซลู ชั� น  จํากัด   

FMC12/FMC12 Pro คู่มือ การตั�งค่าและการใชง้าน 

ระบบตรวจสอบบริการ/นาฬิกายาม แบบออนไลนจ์ากมือถือ Android ใช้ NFC ระบบแรกในโลก **  Made In Thailand 

เข้าโปรแกรม FMC12/FMC12 Pro แล้วกด เมนู  

1 คู่มือ จะเป็น แฟ้ม pdf file download มาจาก website  

2ตวัอยา่งฐานขอ้มูล จะเห็นขอ้มูลตวัอยา่งบน website ที� update กรณีที�

เลือก option บนัทึกขอ้มูลที�เครือข่าย 1 ขอ้มูลจะ update ทนัทีที�เราบนัทึก

ผา่นมือถือ 

3 เก ี�ยวกบั  โปรแกรม  รูปดา้นซา้ย 

4 อีเมล์  คือการส่ง ขอ้มูล fmxxxxxx.txt ที�อยูใ่น Sd card ส่งไปยงั 

อีเมล์ที�เราตั�งค่าเอาไว ้เพียงกด ส่ง กจ็ะส่งไปยงัปลายทาง รูปดา้นขวา 

5 ลบ ลบ fmxxxxxx.txt ที�อยูใ่น Sd card 

6 ต ั�งค่าระบบ ต ั�งค่าต่าง ๆ ตามที�อยูข่า้งบน 

 

F.C. Solution Co.,Ltd. 

http://www.fcsolution.com/fmc12  

http://www.fcsolution.com/9703v80  

http://www.youtube.com/watch?v=zhfasVYGFQ4  

fcsolu@gmail.com 

** ระบบแรกในโลก เช็คขอ้มูลจาก 

android   

https://play.google.com/ 

ณ วนัที� 1/7/2555 



 

<รูปด้านซ้าย-เข้าโปรแกรม Fmc12 หลงัจากเขา้โปรแกรมแลว้จะขึ�นหนา้จอ

ดา้นซา้ย 

1กดเพื�อบนัทึก วนัที� เวลา ID Imei GPs ทนัทีที� เครื�องกจ็ะบนัทกึเวลา ตาม

ค่าที�เราต ั�งไว ้ คอื บนัทกึไปที� ฐานขอ้มูล และ SDcard และ จะแสดง ขอ้มูลที�

บนัทึก ดา้นขวา 

2 กรณีที�เราตอ้งการดูว่า มีขอ้มูลอะไรที�อยู ่ใน SD card ให้กด อ่านขอ้มูลจาก 

SD จะแสดงหนา้จอตามขา้งล่างซา้ย 

3 กรณีที�ตอ้งการดูตาํแหน่งที�บนัทึกว่าอยูท่ี�ไหนใน google map กใ็ห้ กดที� 

บนัทึก เครื�องกจ็ะไปยงัตาํแหน่งในแผนที� เพื�อตรวจสอบว่า ตาํแหน่งที�อยูต่รงกบั

ความเป็นจริงหรือไม่ เพราะบางครั� ง GPS ยงัคาํตาํแหน่งเกา่อยู ่ ในกรณีนั�น กใ็ห้

กด ใน Google Map  เพื�อใหแ้สดงตาํแหน่งบจัจุบนั แลว้ทาํการบนัทึกใหม่ 

อีกครั� ง กจ็ะได ้สถานที� ที�อยูปั่จจุบนั เป็นอนัเสร็จ 

4 กรณีที�ตอ้งการลา้งหนา้จอที�แสดง ให้กด ลา้งหนา้จอ หนา้จอกจ็ะว่างหมือนกบั

ตอนเปิดโปรแกรมครั� งแรก 

5  กรณีที�ตอ้งการส่งรายงาน กใ็หก้ด เมนู แลว้เลือก อีเมล์ แลว้ กด ส่ง โปรแกรมก ็

จะส่ง textfile.txt ไปยงัที�เราตอ้งการ 

6   หลงัจากเสร็จแลว้ ออกจากโปรแกรมใหก้ด ออกจากโปรแกรม เป็นอนัเสร็จสิ�น

การใชง้าน 

บริษัท  เอฟ ซี  โซลู ชั� น  จํากัด   

FMC12/FMC12 Pro คู่มือ การใชง้าน 

ระบบตรวจสอบบริการ/นาฬิกายาม แบบออนไลนจ์ากมือถือ Android ใช้ NFC ระบบแรกในโลก **  Made In Thailand 

กรณี FMC12 Pro NFC  

1 เวลาเขา้โปรแกรมจะเป็นเมนูดงัรูป ดา้นซา้ย 

2  เอาเครื�องไปทาบ บตัร เครื�องกจ็ะบนัทึกเวลา 

3 กรณีตอ้งการตรวจสอบแผนที� กใ็ห้กด กจ็ะแสดง google map 

ตรวจสอบว่า ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ไม่ถูกตอ้ง กใ็ห้ เลือกที�อยูบ่จัจบุนั แลว้ นาํเครื�อง

ไปทาบ บตัรอีกครั� ง  

4 การตั�งค่าต่าง ๆ เหมือนกบั FMC12 ที�กล่าวมาขา้งตน้ หนา้ 1 และ 2 

 

F.C. Solution Co.,Ltd. 

http://www.fcsolution.com/fmc12  

http://www.fcsolution.com/9703v80  

http://www.youtube.com/watch?v=zhfasVYGFQ4  

fcsolu@gmail.com 

** ระบบแรกในโลก เช็คขอ้มูลจาก 

android   

https://play.google.com/ 

ณ วนัที� 1/7/2555 



 

<รูปด้านซ้าย-เข้าโปรแกรม http://

www.fcsolution.com/9703v80 [enter] 
1 ฐานขอ้มูล   

 ลูกคา้   เก ี�ยวกบัลูกคา้ รหัส ประวตั ิ

 พนกังาน  เก ี�ยวกบัพนกังาน รหัส ประวตั ิ

 สถานี  เก ี�ยวกบัจุดตรวจ รหัส ประวตั ิ

 ขอ้มูลดิบ ขอ้มูลที�ไดร้ับมาจากมือถือ วนัที� เวลา รหัสบตัร รหัสจุด

ตรวจ รหัสพนกังาน GPS Imei  

2 ดูรายละเอียด  ดูหนา้จอ 

3 จดัการความปลอดภยั ตอ้ง login เป็น Super User ถึงจะเห็น 

 พนกังานเขา้ระบบ  ต ั�งรหัสผูใ้ช ้

                      ระดบัผูใ้ช ้ กาํหนดสิทธิในการใช ้เพิ�ม แกไ้ข ลบ ดู 

4 รายงานขั�นสูง 

                      A1 ลูกคา้   

                      A2 ลูกคา้ตาราง 

                      B1 พนกังาน 

                       B2 พนกังานตาราง 

                       C1 จุดตรวจ 

                       C2 จุดตรวจตาราง 

 

เปลี�ยน ภาษา ไทย /องักฤษ 

จดัลาํดบั หรือ คน้หา เฉพาะ ตาํแหน่งที�มี ลูกศร 

คน้หา ตามเงื�อนไขที�ตอ้งการ 

 

 

บริษัท  เอฟ ซี  โซลู ชั� น  จํากัด   

9703V80  คู่มือ การใชโ้ปรแกรม 

ระบบตรวจสอบบริการ/นาฬิกายาม แบบออนไลนจ์ากมือถือ Android ใช้ NFC ระบบแรกในโลก **  Made In Thailand 

F.C. Solution Co.,Ltd. 

http://www.fcsolution.com/fmc12  

http://www.fcsolution.com/9703v80  

http://www.youtube.com/watch?v=zhfasVYGFQ4  

fcsolu@gmail.com 

** ระบบแรกในโลก เช็คขอ้มูลจาก 

android   

https://play.google.com/ 

ณ วนัที� 1/7/2555 


