
 

<รูปด้านซ้าย-การลงโปรแกรม ลงได้ 2 ทาง 
1 ไปท่ี Android Market /search/ FMC12 แลว้เลือกโปรแกรม 
FMC12 และ FMC12 Pro ติดตั้งโปรแกรม จะมีเฉพาะภาษาองักฤษ 
2 ติดต่อผ่านทาง อีเมล ์เพ่ือส่ง .apk ภาษา ท่ีตอ้งการ หลงัจากไดรั้บใหน้ า 
FMC12_ภาษา.apk และ FMC12pro_ภาษา.apk ลงใน Sdcard 

แลว้ เลือก เพ่ือติดตั้งโปรแกรม เร่ิมตน้ใชง้าน หลงัจากลงโปรแกรมแลว้ ใหส้ร้าง 
icon มาอยู่ดา้นหน้า ตามรูป ดา้นขวา Fmc12บนัทึก Fmc12 Pro 

บริษัท  เอฟ ซี  โซ ลู ช่ัน  จ ากัด   

FMC12/FMC12 Pro คู่มือ ลงโปรแกรม/ตั้งคา่เร่ิม 

ระบบตรวจสอบบริการ/นาฬิกายาม แบบออนไลน์จากมือถือ Android ใช ้NFC ระบบแรกในโลก **  Made In Thailand 

F.C. Solution Co.,Ltd. 

Website: http://www.cloudfcs.com  

Web Application: http://nfctha.cloudfcs.com/ 

Email: fcsolu@gmail.com 

Support: 0869907677 

โปรแกรมท่ีน ามาใชร่้วมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชง้าน  มีอยู่ 2 โปรแกรม -
รูปดา้นขาว> 
1 โปรแกรม KeepMyGPSAlive https://play.google.com/store/apps/

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

t=W251bGwsMSwxLDEsInVrLmNvLmtpc3NhbmRyaW9kLmtlZXBteWd

wc2FsaXZlIl0.  ตวัน้ีจะท าให ้ตวั GPS ท างานตลอดเวลา ถา้ไม่ใชใ้นแต่ละคร้ัง
จะตอ้งเช็คต าแหน่งปัจจุบนัจาก เคร่ืองกอ่นถึงท าการบนัทึกเวลา ไม่เช่นนั้นจะเป็น
สถานท่ีคร้ังล่าสุดท่ีบนัทึกไว ้
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 ตวัน้ีจะอ านวยความสะดวก เพียง กดเปิด และ กดอีกที เพ่ือปิด  โดยปกติ
ตอ้งเขา้ไปตั้งค่าท่ีเคร่ืองผ่านทาง ตั้งค่า -> ตั้งค่าระบบไร้สาย รูปซ้ายล่าง -> การ
ตั้งค่าเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ->เปิดการใชข้อ้มูล รูปขวาล่าง ให ้เลือก ถุก เม่ือ
ใช ้ปล่อยว่างเม่ือเลิกใช ้จะช่วยใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการใช ้Internet 

<รูปด้านซ้าย-ตั้งค่าโปรแกรม KeepMyGPSAlive 
1 ให ้เลือกท่ี Start KISS Keep My GPS Alive เพ่ือเร่ิมการท างาน 
จะเห็นรูปดาวเทียมบนสุดเร่ิมท างานตลอดเวลา 
2  ใหเ้ลือก ถูก ท่ี Start KISS Keep My GPS Alive when my 

phone starts.  คือโปรแกรมน้ีจะท างานทุกคร้ังเม่ือเคร่ืองเปิด ท  าใหเ้ราไม่
ตอ้งมาตั้งค่า ขอ้ 1 ทุกคร้ัง 
วิธีสังเกตว่าโปรแกรมน้ีท างานอยู่หรือเปล่า จะสังเกตตวัดาวเทียมบนสถานะบนสุด 
ว่าท  างานตลอดเวลาหรือเปล่า 

<รูปด้านซ้าย-ตั้งค่าโปรแกรม NFC กรณีใช้ FMC12Pro 

กรณีท่ีตอ้งการใชอ่้านบตัรจะตอ้งเขา้ ตั้งค่า ->การตั้งค่าระบบไร้สายและเครือข่าย 
->เลือก  ถูก ท่ี NFC ถา้ไม่ตั้งเคร่ืองจะไม่สามารถอ่านบตัรได ้
 

** ระบบแรกในโลก เชค็ขอ้มลูจาก 

android   

https://play.google.com/ 

ณ วนัที่ 1/7/2555 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.kissandriod.keepmygpsalive&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInVrLmNvLmtpc3NhbmRyaW9kLmtlZXBteWdwc2FsaXZlIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.kissandriod.keepmygpsalive&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInVrLmNvLmtpc3NhbmRyaW9kLmtlZXBteWdwc2FsaXZlIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.kissandriod.keepmygpsalive&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInVrLmNvLmtpc3NhbmRyaW9kLmtlZXBteWdwc2FsaXZlIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.kissandriod.keepmygpsalive&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInVrLmNvLmtpc3NhbmRyaW9kLmtlZXBteWdwc2FsaXZlIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.miabit.android.dataonoff&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIml0Lm1pYWJpdC5hbmRyb2lkLmRhdGFvbm9mZiJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.miabit.android.dataonoff&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIml0Lm1pYWJpdC5hbmRyb2lkLmRhdGFvbm9mZiJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.miabit.android.dataonoff&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIml0Lm1pYWJpdC5hbmRyb2lkLmRhdGFvbm9mZiJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.miabit.android.dataonoff&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIml0Lm1pYWJpdC5hbmRyb2lkLmRhdGFvbm9mZiJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.miabit.android.dataonoff&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIml0Lm1pYWJpdC5hbmRyb2lkLmRhdGFvbm9mZiJd


 

<รูปด้านซ้าย-เข้าโปรแกรม Fmc12 แล้วกด เมนู เลอืก 6 ตั้งค่าระบบ 
1 ช่ือตวัแม่หรือรหสั Ip สามารถใชไ้ดท้ั้ง ชือ และ หมายเลข เช่น  
www.fcsolution.com หรือ 192.168.1.1 เป็นท่ีตั้งของตวัแม่ mysql 

ท่ีเกบ็ขอ้มูล 
2 ช่ือ Login คือช่ือท่ีเขา้ฐานขอ้มูล 
3 รหสัผ่าน คือ รหสัผ่านท่ีเขา้ฐานขอ้มูล 
4 ท่ีอยู่อีเมล ์ส่งแฟ้มขอ้มลู ใหใ้ส่ email ท่ีเราตอ้งการส่ง เช่น 
sales@fcsolution.com อีเมลลทุ์กคร้ังท่ีสั่งใหส่้ง อีเมลลจ์าก
โปรแกรมจะส่งไปท่ีอยู่น้ีอตัโนมติั 
5 ต าแหน่งของแฟ้มขอ้มูล คือท่ีเกบ็ขอ้มูล textfile ท่ีเราบนัทึกอยู่ใน Sd 

card /sdcard/fmc12/ เวลาตอ้งการขอ้มูลกไ็ปยงัท่ีน่ีกจ็ะมีขอ้มูลอยู่ 
6 รหสัประจ าตวัพนกังาน คือรหสัพนกังานท่ีตอ้งการใช ้6 หลกั ค่าเร่ิมตน้ 
000001 เวลาบนัทึกขอ้มูลจะระบุพนกังานตามรหสัท่ีตั้งไว ้ 
7 ตอ้งการบนัทึก ต าแหน่ง GPS ถา้เลือก ถูก  กจ็ะบนัทึก gps ต าแหน่งท่ีช้ี
ปัจจุบนั กรณี ไม่เลือกถูก กจ็ะบนัทึก 000.000000,000.000000 

8 บนัทึกท่ีเครือข่าย 1 ออนไลน ์ถา้เลือก ถกู เคร่ืองจะบนัทึกไปยงั แฟ้มขอ้มูล 
fmc_rawd ตาม ช่ือตวัแม่ในขอ้ 1 ถา้เลือกจะตอ้งเปิด edge หรือ wifi 

เพ่ือใหเ้คร่ืองสามารถส่ือสารได ้
9 บนัทึกท่ีเครือข่าย 2 ออนไลน ์ถา้เลือก ถกู เคร่ืองจะบนัทึกไปยงั แฟ้มขอ้มูล 
9703_rawd ตาม ช่ือตวัแม่ในขอ้ 1 ถา้เลือกจะตอ้งเปิด edge หรือ wifi 

เพ่ือใหเ้คร่ืองสามารถส่ือสารได ้ 
10 รหสัลงทะเบียน คือรหสัท่ีไดรั้บหลงัจากสั่งซ้ือและส่ง หมายเลข imei 

ของเร่ืองโทรศพัทไ์ปยงั fcsolu@gmail.com วิธีเช็ค ตวัเลข imei 
เขา้ ตั้งค่า ->เก ีย่วกบัโทรศพัท ์-> สถานะ ->IMEI จะเห็นรหสั เช่น 
352264051765374  กรณีท่ีไม่ลงทะเบียน รหสั GPS และ IMEI ท่ีบนัทึกจะ
เป็นหมายเลข 999.999999,999.999999 

999999999999999 
 

บริษัท  เอฟ ซี  โซ ลู ช่ัน  จ ากัด   

FMC12/FMC12 Pro คู่มือ การตั้งค่าและการใชง้าน 

ระบบตรวจสอบบริการ/นาฬิกายาม แบบออนไลน์จากมือถือ Android ใช ้NFC ระบบแรกในโลก **  Made In Thailand 

เข้าโปรแกรม FMC12/FMC12 Pro แล้วกด เมนู  
1 คู่มือ จะเป็น แฟ้ม pdf file download มาจาก website  
2ตวัอย่างฐานขอ้มูล จะเห็นขอ้มูลตวัอย่างบน website ท่ี update กรณีท่ี
เลือก option บนัทึกขอ้มลูท่ีเครือข่าย 1 ขอ้มูลจะ update ทนัทีท่ีเราบนัทึก
ผ่านมือถือ 
3 เกีย่วกบั  โปรแกรม  รูปดา้นซ้าย 
4 อีเมล ์ คือการส่ง ขอ้มูล fmxxxxxx.txt ท่ีอยู่ใน Sd card ส่งไปยงั 
อีเมลท่ี์เราตั้งค่าเอาไว ้เพียงกด ส่ง กจ็ะส่งไปยงัปลายทาง รูปดา้นขวา 
5 ลบ ลบ fmxxxxxx.txt ท่ีอยู่ใน Sd card 
6 ตั้งค่าระบบ ตั้งค่าต่าง ๆ ตามท่ีอยู่ขา้งบน 
 

F.C. Solution Co.,Ltd. 

Website: http://www.cloudfcs.com  

Web Application: http://nfctha.cloudfcs.com/ 

Email: fcsolu@gmail.com 

Support: 0869907677 

** ระบบแรกในโลก เชค็ขอ้มลูจาก 

android   

https://play.google.com/ 

ณ วนัที่ 1/7/2555 



 

<รูปด้านซ้าย-เข้าโปรแกรม Fmc12 หลงัจากเขา้โปรแกรมแลว้จะข้ึนหนา้จอ
ดา้นซ้าย 
1กดเพ่ือบนัทึก วนัท่ี เวลา ID Imei GPs ทนัทีท่ี เคร่ืองกจ็ะบนัทึกเวลา ตาม
ค่าท่ีเราตั้งไว ้ คือ บนัทึกไปท่ี ฐานขอ้มลู และ SDcard และ จะแสดง ขอ้มลูท่ี
บนัทึก ดา้นขวา 
2 กรณีท่ีเราตอ้งการดูว่า มีขอ้มูลอะไรท่ีอยู่ ใน SD card ใหก้ด อ่านขอ้มูลจาก 
SD จะแสดงหนา้จอตามขา้งล่างซ้าย 
3 กรณีท่ีตอ้งการดูต าแหน่งท่ีบนัทึกว่าอยูท่ี่ไหนใน google map กใ็ห ้กดท่ี 
บนัทึก เคร่ืองกจ็ะไปยงัต าแหน่งในแผนท่ี เพ่ือตรวจสอบว่า ต าแหน่งท่ีอยู่ตรงกบั
ความเป็นจริงหรือไม่ เพราะบางคร้ัง GPS ยงัค าต าแหน่งเกา่อยู่  ในกรณีนั้น กใ็ห้
กด ใน Google Map  เพ่ือใหแ้สดงต าแหน่งบจัจุบนั แลว้ท าการบนัทึกใหม่ 
อีกคร้ัง กจ็ะได ้สถานท่ี ท่ีอยู่ปัจจุบนั เป็นอนัเสร็จ 
4 กรณีท่ีตอ้งการลา้งหนา้จอท่ีแสดง ใหก้ด ลา้งหนา้จอ หนา้จอกจ็ะว่างหมือนกบั
ตอนเปิดโปรแกรมคร้ังแรก 
5  กรณีท่ีตอ้งการส่งรายงาน กใ็หก้ด เมนู แลว้เลือก อีเมล ์แลว้ กด ส่ง โปรแกรมก ็
จะส่ง textfile.txt ไปยงัท่ีเราตอ้งการ 
6   หลงัจากเสร็จแลว้ ออกจากโปรแกรมใหก้ด ออกจากโปรแกรม เป็นอนัเสร็จส้ิน
การใชง้าน 

บริษัท  เอฟ ซี  โซ ลู ช่ัน  จ ากัด   

FMC12/FMC12 Pro คู่มือ การใชง้าน 

ระบบตรวจสอบบริการ/นาฬิกายาม แบบออนไลน์จากมือถือ Android ใช ้NFC ระบบแรกในโลก **  Made In Thailand 

กรณี FMC12 Pro NFC  
1 เวลาเขา้โปรแกรมจะเป็นเมนูดงัรูป ดา้นซ้าย 
2  เอาเคร่ืองไปทาบ บตัร เคร่ืองกจ็ะบนัทึกเวลา 
3 กรณีตอ้งการตรวจสอบแผนท่ี กใ็หก้ด กจ็ะแสดง google map 

ตรวจสอบว่า ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ไม่ถูกตอ้ง กใ็ห ้เลือกท่ีอยูบ่จัจุบนั แลว้ น าเคร่ือง
ไปทาบ บตัรอีกคร้ัง  
4 การตั้งค่าต่าง ๆ เหมือนกบั FMC12 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หนา้ 1 และ 2 
 

F.C. Solution Co.,Ltd. 

Website: http://www.cloudfcs.com  

Web Application: http://nfctha.cloudfcs.com/ 

Email: fcsolu@gmail.com 

Support: 0869907677 

** ระบบแรกในโลก เชค็ขอ้มลูจาก 

android   

https://play.google.com/ 

ณ วนัที่ 1/7/2555 



 

บริษัท  เอฟ ซี  โซ ลู ช่ัน  จ ากัด   

    วธีิตรวจความพร้อมก่อนใชง้าน/แกไ้ขเบ้ืองตน้กรณีมีปัญหา 

ระบบตรวจสอบบริการ/นาฬิกายาม แบบออนไลน์จากมือถือ Android ใช ้NFC ระบบแรกในโลก **  Made In Thailand 

F.C. Solution Co.,Ltd. 

Website: http://www.cloudfcs.com  

Web Application: http://nfctha.cloudfcs.com/ 

Email: fcsolu@gmail.com 

Support: 0869907677 

** ระบบแรกในโลก เชค็ขอ้มลูจาก 

android   

https://play.google.com/ 

ณ วนัที่ 1/7/2555 

หนา้จอหลงัจากเปิดหนา้จอพร้อมใชง้าน 

1 การเช่ือมต่อ GPRS 

จะตอ้งแสดงตามรูป E 

ถา้ไม่แสดงจะไม่สามารถ
บนัทึกขอ้มูลที่ Server 

ได ้
   กรณีไม่ติด ให ้กดปุ่ ม 
ลูกศร ลงขึ้น เพือ่ท  าการ
เปิด หรือ ปิด 

2 ตวั GPS จะตอ้งเปิด 
มีแสงสวา่ง เพือ่แดสงวา่
ท างาน ถา้ไม่ติด ใหก้ดลง
ไปที่ปุ่ ม เพือ่เปิด 

กรณีท่ีไม่สามารถอ่านบตัร/เหรียญ ได ้

1 กดตั้งค่า / 
 
 
2 ไร้สายและเครือข่าย / 
 
3 ดูวา่ NFC มี
เคร่ืองหมาย ถูก 

วิธี รีเซ็ต เคร่ือง มือถือ กรณีท่ีมีปัญหา 
 

1กดเร่งเสียงคา้งไวแ้ลว้กดปุ่ มเปิดคา้งไว ้
ประมาณ 5 วนิาที จนเคร่ืองสัน่และปิดเอง 
2 กดเปิดเคร่ืองอีกคร้ัง 



 

บริษัท  เอฟ ซี  โซ ลู ช่ัน  จ ากัด   

วธีิตั้งค่า APN ส าหรับใช ้3G/MMS ท่ีความถ่ี 2100 MHz 

ระบบตรวจสอบบริการ/นาฬิกายาม แบบออนไลน์จากมือถือ Android ใช ้NFC ระบบแรกในโลก **  Made In Thailand 

F.C. Solution Co.,Ltd. 

Website: http://www.cloudfcs.com  

Web Application: http://nfctha.cloudfcs.com/ 

Email: fcsolu@gmail.com 

Support: 0869907677 

** ระบบแรกในโลก เชค็ขอ้มลูจาก 

android   

https://play.google.com/ 
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หลงัจากท่ี 3G ในประเทศไทยเปล่ียนไปใชค้วามถ่ี 2100 MHz แลว้ใครเจอปัญหาน้ีบา้งรึเปล่า? 3G ใชไ้ม่ได ้สัญลกัษณ์ 3G กไ็ม่ข้ึน สาเหตุท่ีเป็นอย่างนั้น นั่นกเ็พราะว่า
เรายงัไม่ไดท้ าการตั้งค่า APN ในเคร่ืองของ Smartphone ของเราให้เขา้กบัความถ่ีคล่ืนใหม่น้ีน่ีเอง ถา้ใครอยากแกปั้ญหาน้ีล่ะก ็มาลองดูวิธีตามน้ีกนัไดเ้ลยครับ 
1. ขั้นตอนแรก ให้เขา้ไปท่ีเมนู การตั้งค่า (Setting) กนักอ่น จะเขา้จาก Notification Bar ขา้งบนของหน้าจอกไ็ด ้หรือเขา้ในหน้า App กไ็ด ้

2. เขา้ไปท่ีเมน ูการเช่ือมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless and Network) 

แต่เคร่ืองบางรุ่นจะตอ้งเขา้ท่ีเมน ูเพิ่มเติม (More) แทน 

3. เขา้ต่อท่ีเมน ูเครือข่ายมือถือ (Mobile Network) 

4. เลือกท่ีเมนู ช่ือแอคเซสพอยท์ (Access Point Names) 

5. กดท่ีปุ่ม เมนู
(Menu) บนเคร่ือง 1 คร้ัง 
แลว้เลือก APN ใหม่ 
(New APN) *บาง
เคร่ืองจะอยู่ท่ีใตปุ่้มจุด 3 จุด 
หรือปุ่มเมนูบน Android 

รุ่นใหม่ๆ 

name                 AIS             DTAC                                          TRUE  

apn                     internet      www.dtac.co.th                            internet  

proxy     03.155.200.133      10.4.4.4  

port                                       8080                                             8080  

username                                                                                   true  

password                                                                                   true  

server 

mmsc                                    http://mms.dtac.co.th:8002/         http://mmstrueworld.net  

mms proxy                            203.155.200.133                         10.4.7.39  

mms port                               8080                                            8080  

mcc 

mnc 

Authentication   CHAP 

APN Type          default      default                                           default  

เสร็จแลว้ใหท้  าการเปิดปิดปุ่ม Data Connection ใหม่ 
ถา้หากตั้งค่าถูกตอ้ง อินเตอร์เน็ต 3G กจ็ะสามารถใชง้านได้
ครับ 



 

บริษัท  เอฟ ซี  โซ ลู ช่ัน  จ ากัด   

วิธีการดึงขอ้มูล Text File จากมือถือ เขา้ PC ภายในผา่น WIFI 

ระบบตรวจสอบบริการ/นาฬิกายาม แบบออนไลน์จากมือถือ Android ใช ้NFC ระบบแรกในโลก **  Made In Thailand 

F.C. Solution Co.,Ltd. 

Website: http://www.cloudfcs.com  

Web Application: http://nfctha.cloudfcs.com/ 

Email: fcsolu@gmail.com 

Support: 0869907677 

** ระบบแรกในโลก เชค็ขอ้มลูจาก 

android   

https://play.google.com/ 

ณ วนัที่ 1/7/2555 

1 มือถือ ให้ถขา้ WiFi Transfer แลว้จะข้ึนหมายเลข http://192.168.1.196:1234 

2. เคร่ือง PC เขา้ Chrome แลว้พิมพ ์http://192.168.1.196:1234  จะแสดง แลว้เขา้ไปเลือกแฟ้มท่ีตอ้งการ 
แลเ้วเลือก Download 

วิธีการดึงขอ้มูล Text File จากมือถือ เขา้ PC ภายใน Internet 
เขา้ Quick Support แลว้มือถือจะแกจง้รหัส 678632259 ให้แจง้ไปท่ีส านักงาน  ส านักงานเขา้ PC Teamviewer แลว้ จะแจง้ให้มือถืออนุญาต 

หลงัอนุญาตแลว้ ให้ เลือก 
File Transfer แลว้
เลือกแฟ้มท่ีตอ้งการ และ
เลือก Receive เคร่ือง
จะโอน จากมือถือมายงั 
PC 



 

<รูปด้านซ้าย-เข้าโปรแกรม http://th00000.cloudfcs.com 

[enter] 
1 ฐานขอ้มูล   
 ลูกคา้   เก ีย่วกบัลูกคา้ รหสั ประวติั 
 พนกังาน  เกีย่วกบัพนกังาน รหสั ประวติั 
 สถานี  เกีย่วกบัจุดตรวจ รหสั ประวติั 
 ขอ้มูลดิบ ขอ้มลูท่ีไดรั้บมาจากมือถือ วนัท่ี เวลา รหสับตัร รหสัจุด
ตรวจ รหสัพนกังาน GPS Imei  
2 ดูรายละเอียด  ดูหนา้จอ 
3 จดัการความปลอดภยั ตอ้ง login เป็น Super User ถึงจะเห็น 
 พนกังานเขา้ระบบ  ตั้งรหสัผูใ้ช ้
                      ระดบัผูใ้ช ้ ก  าหนดสิทธิในการใช ้เพ่ิม แกไ้ข ลบ ดู 
4 รายงานขั้นสูง 
                       A1 ลูกคา้   
                       A2 ลูกคา้ตาราง 
                       B1 พนกังาน 
                       B2 พนกังานตาราง 
                       C1 จุดตรวจ 
                       C2 จุดตรวจตาราง 
 
เปล่ียน ภาษา ไทย /องักฤษ 
จดัล าดบั หรือ คน้หา เฉพาะ ต าแหน่งท่ีมี ลูกศร 
คน้หา ตามเง่ือนไขท่ีตอ้งการ 
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