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คูมือการใชงานระบบติดตามรถยนต GPS Tracking 

 หลังจากลูกคาไดติดตั้งอุปกรณติดตามรถ ของ Smart Track แลว ลูกคาทุกทาน 

สามารถเขามาใชงานโปรแกรมติดตามการทํางานของรถแบบ Real time ไดทันทีเพื่อการ

บริหารงาน ดูแล และปรับปรุงการใชงานรถไดอยางมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมที่รองรับ 

1.Google Chome  2.Firefox 3.Opera 4.Safari   

หมายเหตุ : โปรแกรม  Internet Explorer ไมสามารถใชงานโปรแกรมนี้ได 

สามารถเขามาใชงานไดที่ URL 

  http://www.mytrack.in.th/ 
 ในสวน Account Name ใสตามที่ไดรับจากบริษัท ในสวน Login/Password  จะไดรับ

รหัสผาน USER/Password ทันทีหลังการติดตั้งของทีมงาน

ระบบติดตามรถยนต
1คูมือการใชงาน

GPS Trackingระบบติดตามรถยนต
1คูมือการใชงาน
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 หลังจากกรอกแอคเคาท ยูสเซอรเนม และพาสเวิรดถูกตอง เขามาสูหนาจอแอพพลิเคชั่น

ดังภาพ มีเมนูคําสั่งตางๆ ดังนี้

เมนูหลัก แสดงตําแหนงปจจุบันในแผนที่

เมนูหลัก เขาสูการแสดงเสนทางยอนหลังของเครื่องยนตที่ไดติดตั้งระบบ GPS 

เมนูหลัก เขาสูการรายงานรายละเอียดของเครื่องยนตที่ไดติดตั้งระบบ GPS 

เมนูหลัก เขาสููการแจงเตือนของเครื่องยนตที่ไดติดตั้งระบบ GPS 

เมนูหลัก เขาสูการกําหนดพื้นที่ติดตามของเครื่องยนตที่ไดติดตั้งระบบ GPS 

เลือกแสดงผลเมนู-แผนที่ ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย

เมนูหลัก เขาสูการแสดงรายละเอียดแอคเคาทที่ใชบริการ

ปดเว็บแอพพลิเคชั่น ระบบติดตามรถยนต GPS Tracking 

ระบบติดตามรถยนต
2คูมือการใชงาน
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• โหมด Google Streets : แสดงแผนที่เสนทางตามมาตรฐาน Google Map

ระบบติดตามรถยนต
3คูมือการใชงาน
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โหมด Google Hybrid : แสดงรายละเอียดภูมิประเทศพรอมเสนทาง

โหมด Mapnik : แสดงรายละเอียดแผนที่อีกรูปแบบที่แตกตางจาก Google Map ในสวนของ

การแสดงผลเสนทางตางๆ

ระบบติดตามรถยนต
4คูมือการใชงาน
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 การแสดงผลทุกโหมดแผนที่สามารถคลิกที่ไอคอนรูปรถ      (รถบรรทุก) หรือไอคอนรูป

รถ     (รถยนต) เปนอุปกรณที่กําลังติดตามและไดติดตั้งระบบ GPS ไวแลวเชื่อมตอกับ

แอคเคาทของผูใชงานเพื่อติดตาม เมื่อคลิกไอคอนจะปรากฎปอบอัพแสดงรายละเอียดของ

อุปกรณ

 การเลือกโหมดแผนที่ สามารถเลือกไดตามลักษณะที่มองถนัดไดตามสะดวก หรือตาม

ลักษณะการใชงานจากสามโหมดนี้คือ Google Streets , Google Hybrid และ Mapnik

ระบบติดตามรถยนต
5คูมือการใชงาน
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ระบบติดตามรถยนต
6คูมือการใชงาน
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การเชื่อมตอกับตัวอุปกรณปกติ

ขาดการเชื่อมตอกับอุปกรณภายในรถ

เช็คบ็อกซเปดปดการแสดงสถานะของแตละอุปกรณ

ไอคอนลิสตอุปกรณภายในแอคเคาท

แสดงความเร็วของอุปกรณที่ติดตาม

แสดงเสนทางการวิ่ง คลิกเช็คบ็อกซ        เพื่อแสดงเสนทางทุก 1 นาที เปนระยะขจัด

แสดงเมื่อรถวิ่งดวยความเร็ว ตั้งแต 100 km ขึ้นไป

แสดงเมื่อรถวิ่งดวยความเร็ว ตั้งแต 60 – 100 km

แสดงเมื่อรถวิ่งดวยความเร็วไมเกิน 60 km 

แสดงเมื่อรถจอดอยูกับที่

แสดงสถานะเครื่องยนต 

ใชงานเครื่องยนตมีการเคลื่อนที่

จอดติดเครื่องยนต

จอดดับเครื่องยนต

ไมสามารถติดตอได

แสดงสถานะความแรงสัญญาณ GPS แตละอุปกรณ แบงออกเปน 2 ภาค มีแถบ

สีเขียวแสดงสถานะสัญญาณโดยจะมีภาคสัญญาณ GSM (แถบสีเขียวดานซาย) 

และภาคสัญญาณ GPS (แถบสีเขียวดานขวา) 

มีสัญญาณ GPS และ GSM   

ไมมีสัญญาณ GPS

ไมมีสัญญาณ GSM

ไมมีทั้งสัญญาณ GPS และ GSM   
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ระบบติดตามรถยนต
7คูมือการใชงาน
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 ในเมนูตําแหนงปจจุบัน ลิสตภายใตไอคอน            คลิกที่อุปกรณเพื่อแสดงปอบอัพ

รายงานสถานะ , คําสั่ง , โปรไฟล ของแตละอุปกรณ จะปรากฎมาในแผนที่ ณ จุดที่อุปกรณ

ปรากฏอยู

 ในเมนูตําแหนงปจจุบัน ลิสตภายใตไอคอน            คลิกที่อุปกรณเพื่อแสดงปอบอัพ

รายงานสถานะ , คําสั่ง , โปรไฟล ของแตละอุปกรณ จะปรากฎมาในแผนที่ ณ จุดที่อุปกรณ

ปรากฏอยู

รายงานสถานะอุปกรณ แสดงรายละเอียดตามภาพ

เลือกเปดปดการแสดงชื่อ , สงคําสั่งไปยังรถที่ติดตั้งอุปกรณ

ดูการแจงเตือน

แสดงชื่อเรียก , ชื่อผูขับขี่ , เบอรโทรศัพท , บันทึกชวยจํา



ระบบติดตามรถยนต
8คูมือการใชงาน
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คลิกเช็คบ็อกซเปดปดการแสดงชื่ออุปกรณภายในแผนที่

คลิกเมนูสงคําสั่งจะปรากฎปอบอัพดังภาพ โดยมีคําสั่งแยกยอยคือ สั่งดับเครื่อง

และ ยกเลิกคําสั่งดับเครื่อง



คลิกไอคอน เพื่อดูการแจงเตือน จะแสดงปอบอัพเมนูยอยดังภาพ

ระบบติดตามรถยนต
9คูมือการใชงาน
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เมนูยอย โปรไฟล แสดง แสดงชื่อเรียก , ชื่อผูขับขี่ , เบอรโทรศัพท , บันทึกชวยจํา



ชื่อเรียก , ชื่อผูขับขี่ , เบอรโทรศัพท , บันทึกชวยจํา แกไขแลว Save ไวเพื่อบันทึก

ระบบติดตามรถยนต
10คูมือการใชงาน
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ระบบติดตามรถยนต
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คลิกที่ อุปกรณ : จะปรากฏเมนูดรอปดาวน เพื่อเลือกอุปกรณที่ตองการดูเสนทางยอนหลัง
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คลิกที่ จากเวลา : จะปรากฏเมนูปฏิทิน เพื่อเลือกวันเวลาเริ่มตนตรวจสอบเสนทางยอนหลัง

ของอุปกรณที่ตองการดูเสนทางยอนหลัง

ระบบติดตามรถยนต
12คูมือการใชงาน
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คลิกที่ ถึงเวลา : จะปรากฏเมนูปฏิทิน เพื่อเลือกวันเวลาสิ้นสุดการตรวจสอบเสนทางยอนหลัง

ของอุปกรณที่ตองการดูเสนทางยอนหลัง



คลิกเช็คบ็อกซ        ในเมนูใตไอคอน      เพื่อแสดงรายละเอียดความเร็วที่มีการอัพเดท

อยางสมํ่าเสมอ ทุก 1 นาที

ระบบติดตามรถยนต
13คูมือการใชงาน
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คลิกไอคอน      เพื่อแสดงเสนทางยอนหลังของอุปกรณตามระยะเวลาที่กําหนด ในแผนที่

เปนเสนทางพรอมไอคอนที่แสดงในแผนที่ดังที่เคยชี้แจงไวแลวกอนหนานี้



ระบบติดตามรถยนต
14คูมือการใชงาน
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แสดงเมื่อรถวิ่งดวยความเร็ว ตั้งแต 100 km ขึ้นไป

แสดงเมื่อรถวิ่งดวยความเร็ว ตั้งแต 60 – 100 km

แสดงเมื่อรถวิ่งดวยความเร็วไมเกิน 60 km 

แสดงเมื่อรถจอดอยูกับที่



ระบบติดตามรถยนต
15คูมือการใชงาน
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เมื่อคลิกเมนูหลักรายงาน จะปรากฎพาเนลรายงานขึ้นมาดังภาพ

ในแตละเมนูยอย คลิกเลือก อุปกรณ : ปรากฎเมนูดรอปดาวนเพื่อเลือกได

àÁ¹ÙÃÒÂ§Ò¹



ระบบติดตามรถยนต
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ในเมนูยอย การเดินทาง คลิกเลือก แยกโดย : ปรากฎเมนูดรอปดาวนเพื่อเลือก

รายละเอียดแยกยอย หยุดรถเกิน 5 นาที , หยุดรถเกิน 10 นาที , หยุดรถ 20 นาที และ

ดับเครื่องยนต

หลังจากเลือกประเภทแลวคลิกปุม Search เพื่อแสดงรายการ



ระบบติดตามรถยนต
17คูมือการใชงาน
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ในเมนูยอย รายงานเขาออกพื้นที่ คลิกเลือก รูปแบบ : ปรากฎเมนูดรอปดาวนเพื่อเลือก

รายละเอียดแยกยอย เขาและออกจากพื้นที่, ออกจากพื้นที่ และ เขาสูพื้นที่

ในเมนูยอย รายงานการติดดับของเครื่องยนต คลิกเลือกเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด

แลวคลิกปุม Search เพื่อแสดงรายการ



ระบบติดตามรถยนต
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ในเมนูยอย รายงาน Input คลิกเลือก Input : ปรากฎเมนูดรอปดาวนเพื่อเลือกรายละเอียด

แยกยอย คลิกเลือกเวลาเริ่มตน/สิ้นสุด แลวคลิกปุม Search เพื่อแสดงรายการ 

ในเมนูยอย รายงานระยะทาง คลิกเลือก อุปกรณ : ปรากฎเมนูดรอปดาวนเพื่อเลือก

รายละเอียดแยกยอย คลิกเลือกเวลาเริ่มตน/สิ้นสุด แลวคลิกปุม Search เพื่อแสดงรายการ 



ระบบติดตามรถยนต
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ในเมนูยอย รายงานอุณหภูมิ คลิกเลือก อุปกรณ : ปรากฎเมนูดรอปดาวนเพื่อเลือก

รายละเอียดแยกยอย คลิกเลือกเวลาเริ่มตน/สิ้นสุด แลวคลิกปุม Search เพื่อแสดงรายการ 

ในเมนูยอย รายงานการตรวจเช็คตามระยะ คลิกเลือก อุปกรณ : ปรากฎเมนูดรอปดาวน

เพื่อเลือกรายละเอียดแยกยอย คลิกเลือกเวลาเริ่มตน/สิ้นสุด คลิกปุม Search แสดงรายการ 



ระบบติดตามรถยนต
20คูมือการใชงาน

GPS Tracking

ในเมนูยอย รายงานการหยุดรถ คลิกเลือก อุปกรณ : ปรากฎเมนูดรอปดาวนเลือกอุปกรณ

ที่เมนูดรอปดาวน หยุดรถ : เลือกประเภทการหยุดรถ คลิกเลือกเวลาเริ่มตน/สิ้นสุด แลวคลิก

ปุม Search เพื่อแสดงรายการ 

ในเมนูยอย รายงานขอมูลดิบ คลิกเลือก อุปกรณ : ปรากฎเมนูดรอปดาวนเลือกอุปกรณ 

คลิกเลือกเวลาเริ่มตน/สิ้นสุด คลิกปุม Search แสดงรายการ 



ระบบติดตามรถยนต
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ในเมนูยอย รายงานการแจงเตือน คลิกเลือก อุปกรณ : ปรากฎเมนูดรอปดาวนเพื่อเลือก

อุปกรณ คลิกเลือก รูปแบบ : เลือกรายละเอียดแยกยอย ( SOS , สูญเสียการเชื่อมตอ , 

สูญเสียสัญญาณ GPS , ความเร็วเกินกําหนด , Maintenance , เขตพื้นที่ ) คลิกเลือกเวลา

เริ่มตน/สิ้นสุด แลวคลิกปุม Search เพื่อแสดงรายการ 

ในเมนูยอย รายงานนํ้ามัน คลิกเลือก อุปกรณ : ปรากฎเมนูดรอปดาวนเพื่อเลือกอุปกรณ 

คลิกเลือกเวลาเริ่มตน/สิ้นสุด คลิกปุม Search แสดงรายการ 



ระบบติดตามรถยนต
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 คลิกไอคอน     เพื่อเขาสูพาเนลการแจงเตือน (Notifier panel)

 พาเนลการแจงเตือน (Notifier panel)
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ตั้งชื่อการแจงเตือน เลือกเลือกชนิดการแจงเตือนในเมนูดรอบดาวน

 ชื่อ  ตั้งชื่อการแจงเตือน

 ชนิด  เลือกชนิดการแจงเตือน ดังนี้ แจงเตือนพื้นที่, จอดติดเครื่อง , ความเร็ว

   เกินกําหนด , สูญเสียสัญญาณ GPS , สูญเสียการเชื่อมตอ , SOS

 Device เลือกอุปกรณที่ตองการแจงเตือน

 รูปแบบ ตั้งคารูปแบบการแจงเตือน

 เลือกเตือนผานหนาเว็บ , หรือเตือนทาง E-mail , เตือนเขาพื้นที่ , เตือนออกพนที่ โดยติ๊ก

ที่เช็คบ็อกซ       เพื่อรับการแจงเตือน

 หลังจากตั้งคาเสร็จสิ้นแลวกดปุม บันทึก เพื่อบันทึกการแจงเตือน สามารถสรางไดหลาย

รายการ ตามความตองการแจงเตือน
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 ตัวอยางการตั้งคาการแจงเตือนในรูปแบบตางๆ ตามรายละเอียดของแอพพลิเคชั่น

ภายในหัวขอการแจงเตือนทางอีเมล ใหกรอกอีเมลเพื่อรับการแจงเตือน
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 หลังจากตั้งคาการแจงเตือนรูปแบบตางๆ แลว จะปรากฏการแจงเตือนทางพาเนลดาน

ซายตามรายการที่ตั้งคาไว

ไอคอนแถวหลัก แสดงชนิดการแจงเตือน

ไอคอนแถวหลัก แสดงชื่อการแจงเตือน

ไอคอนแถวหลัก โดยเลือกเช็คบ็อกซ       เพื่อแสดงซอนการแจงเตือน

ไอคอนแกไข คลิกเพื่อแกไขรายละเอียดการแจงเตือนในแตละหัวขอ

ลบการแจงเตือนในแตละหัวขอ

ไอคอนสัญลักษณ แสดงการตั้งคารูปแบบ  แจงเตือนพื้นที่

ไอคอนสัญลักษณ แสดงการตั้งคารูปแบบ  จอดติดเครื่อง

ไอคอนสัญลักษณ แสดงการตั้งคารูปแบบ  ความเร็วเกินกําหนด

ไอคอนสัญลักษณ แสดงการตั้งคารูปแบบ  สูญเสียสัญญาณ GPS

ไอคอนสัญลักษณ แสดงการตั้งคารูปแบบ  สูญเสียการเชื่อมตอ

ไอคอนสัญลักษณ แสดงการตั้งคารูปแบบ  SOS 

        Filter หรือ ตัวกรอง เมื่อเรามีจํานวนพื้นที่เยอะมากๆ จนหา

ไดยากแลวเราสามารถกรอกขอความใน TEXT BOX แลวกด Filter เพื่อกรองพื้นที่ใหเราเจอ

Í¸ÔºÒÂÃÒÂÅÐàÍÕÂ´äÍ¤Í¹ àÁ¹Ù¡ÒÃá¨Œ§àµ×Í¹



ระบบติดตามรถยนต
26คูมือการใชงาน

GPS Tracking

 คลิกเมนูหลัก เขตพื้นที่ เพื่อเขาสูหนาเมนูเขตพื้นที่แสดงตามภาพ

àÁ¹Ù à¢µ¾×้¹·Õ่ : ¡ํÒË¹´à¢µ¾×้¹·Õ่µÔ´µÒÁÍØ»¡Ã³�

ไอคอนแถวหลัก แสดงรายการเปดปดการแสดงพื้นที่

ไอคอนแถวหลัก แสดงชื่อของพื้นที่ที่ตั้งคาไว

ลบการแจงเตือนในแตละหัวขอ

ไอคอนสรางรายการพื้นที่ใหม

             ใสชื่อพื้นที่

             เลือกชนิดพื้นที่

        Filter หรือ ตัวกรอง เมื่อเรามีจํานวนพื้นที่เยอะมากๆ จนหา

ไดยากแลวเราสามารถกรอกขอความใน TEXT BOX แลวกด Filter เพื่อกรองพื้นที่ใหเราเจอ
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 คลิกไอคอน     เพื่อสรางรายการพื้นที่ จะปรากฎเมนูยอย ใหใสชื่อพื้นที่ และ ชนิด ใน

กลองขอความ และเมนูดรอบดาวนใหเลือก

 คลิกไอคอน        เพื่อสรางขอบเขตพื้นที่หลายเหลี่ยม โดยคลิกกําหนดขอบเขตทีละจุด

ลอมรอบไดพื้นที่สีสม เมื่อไดเขตที่ตองการแลว กดดับเบิ้ลคลิกเพื่อจบ



 หลังจากกําหนดเขตพื้นที่ในแผนที่แลว คลิกไอคอน        เพื่อเลื่อนตรวจดูแผนที่ หรือ

กดหมุนลอเมาส (Mouse Scroll) เพื่อยอขยายตรวจสอบ แลวกดปุมบันทึก          เพื่อบันทึก

เขตพื้นที่ไวตามที่กําหนด จะไดรายการปรากฎตามที่ตั้งไว กดเช็คบ็อกซ        เพื่อแสดงหรือ

ซอนพื้นที่ที่สรางไวได
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àÁ¹Ù   : áÊ´§¼ÅÀÒÉÒä·Â/ÍÑ§¡ÄÉ

àÁ¹Ù   : ´Ùâ»Ãä¿Å�ã¹áÍ¤à¤Ò·�·Õ่ãªŒ§Ò¹

ÊÒÁÒÃ¶á¡Œä¢¤‹Òâ»Ãä¿Å�ä´Œ
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àÁ¹Ù   : ÍÍ¡¨Ò¡àÇ็ºáÍ¾¾ÅÔà¤ªÑ่¹
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