
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือระบบติดตามยานพาหนะและทรัพย์สิน 
Version 3.0 

 
  

 บรษิทั โกลบอลไฟว ์จํากดั 



     
 
โกลบอลไฟว์  คือ ศูนย์รวมเทคโนโลยี GPS ทั้ง ระบบนําทาง ระบบติดตาม GPS มือถือสําหรับงานสํารวจหรือสันทนา
การ แผนที่ และส่วนประกอบต่างๆ  บริษัท โกลบอลไฟว์ เกิดขึ้นจาการรวมตัวของกลุ่มผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้และ
สบการณ์ค้านระบบดาวเทียมเพ่ือนําเสนอวิทยาการล้ํายุคมาสู่ลูกค้า ในทางปฎิบัติ โกลบอลไฟว์ ยินดีบริการลูกค้าทุก
ท่านอย่างเป็นกันเอง  เชิญมาเยี่ยมชม ทดลองใช้ สอบถาม หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน GPS หรือ GIS หรือ Update 
แผนที่ ลง Program ต่างๆ โกลบอลไฟว์ ยังมีบริการแสดงและสาธิตสินค้าให้กับลูกค้าระดับองค์กรตา่งๆด้วย  เชิญ
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา บริษัทโกลบอลไฟว์ จํากัดเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ของ 
GlobalSat Public Co., Ltd. ประเทศไต้หวัน โกลบอลไฟว์มุ่งม่ันทําธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
ตั้งแต่ผู้บริโภครายบุคคล  ถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่ในด้านเทคโนโลยีภมิูศาสตร์สนเทห์ (GIS) โกลบอลไฟว์มุ่งม่ันบูรณา
การผลิตภัณท์ ส่วนต่อเช่ือม และการบริการด้วยวิทยาการนําสมัยเพ่ือสนองประโยชนต่์อลูกค้าและผูเ้กี่ยวข้องรอบด้าน 

 
Global5 สํานักงานใหญ่ 

โรงงานท่ีประเทศไต้หวัน Server 



การทํางานของระบบ GPS (Global Positioning System) หรือระบบระบุตําแหน่งพ้ืนผิวโลก 
ดาวเทียม GPS (Navstar) ประกอบด้วยดาวเทียม 24  ดวง รัศมีวงโคจรจากพ้ืนโลก 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ 
เวลาในการโคจรรอบโลก 12 ช่ัวโมง GPS ทํางานโดยการรับสัญญานจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยสญัญาณดาวเทียมนี้
ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ระบุตําแหน่งและเวลาขณะสง่สญัญาณ ตัวเคร่ืองรับสัญญาณ GPS จะต้องประมวลผลความ
แตกต่างของเวลาในการรับสญัญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ปัจจุบันเพ่ือแปรเป็นระยะทางระหว่างเครือ่งรับสัญญานกับ
ดาวเทียมแต่ละดวง เพ่ือให้เกิดความแม่นยําในการค้นหาตําแหน่งด้วยดาวเทียม ต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง เพ่ือ
บอกตําแหน่งบนผิวโลก ซ่ึงระยะห่างจากดาวเทียมทั้ง 3 กับเครื่อง GPS (ที่จุดสีแดง) จะสามารถระบุตําแหน่งบนผิวโลก
ได้หากพ้ืนโลกอยู่ในแนวระนาบแต่ในความเป็นจริงพ้ืนโลกมีความโค้งเน่ืองจากสัณฐานของโลกมีลักษณะกลมดังนั้น
ดาวเทียมดวงที่ 4 จะทําใหส้ามารถคํานวนเรื่องความสูงเพ่ือทําให้ได้ตําแหน่งที่ถูกต้องมากขึ้น  
 

    
 



 การใช้งานระบบติดตามทาง Website 
1. การเข้าเวป็  
สําหรับผู้ที่เป็นสมาชิก ไปที่ www.global5thailand.com แล้วคลิกที่ GPS Tracking  

 

 
 
2. Login โดยใส่ Username และ Password ที่เคยสมัครไว้ และเลอืกภาษาที่ต้องการ แล้วกดที่ปุ่ม Login 

 
 
 



3. การดูข้อมูลรถบนแผนที ่
ให้คลิก show map / แสดงแผนที่ และเม่ือแผนที่ขึ้นมา คลิก Search / ค้นหา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. เลือกรถทีจ่ะติดตาม ดูรายละเอียดตามรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สัง่พมิพห์นา้แผนที ่

ขยายแผนทีเ่ต็มหนา้จอ / ยอ่

วดัระยะทางบนแผนที่เปิด / ปิดเสยีงเตอืนเมือ่ความเร็วเกนิกําหนด

กําหนดจดุสนใจเพือ่บันทกึ 

แสดงพกิดัของตําแหน่ง mouse 

แสดงจดุสนใจตา่งๆ

แสดงจดุสนใจทีบ่ันทกึเอง

ตําแหน่งปัจจบุนัของรถ

แสดงสถานะของการตดิตาม

เลอืกสญัญลกัษณ์ของรถได ้

วนั เวลา สถานที ่ความเร็ว



5. การดูประวัติการเดินทางของรถแต่ละคันบนแผนที่  
ให้คลิกที่ History / ประวัติ สามารถกําหนดเวลาและวันที่ย้อนหลังได้  
 

 

 
 
คลิกที่ Heading / ลูกศร จะมีลูกศรช้ีทิศทางการวิ่งของรถได้ชัดเจน และเม่ือนํา mouse ไปช้ีณ.จุดลูกศรต่างๆก็จะ
แสดงเวลาของจุดน้ันๆ 

 
  

สามารถเลอืกแสดง
ตําแหน่งในวันทีแ่ละ
ชว่งเวลาตา่งๆ

แสดงจดุเริม่เดนิทางของ
แตล่ะวัน 

แสดงจดุปัจจบุัน 

แสดงเสน้ทางการ
เคลือ่นที ่

แสดงทศิทาง 
ความเร็วทีเ่วลาตา่งๆ 

ปรับระยะซมู 

ให้คลิกท่ี History / 
ประวัติ 

คลกิเพือ่แสดงตําแหน่งและ
ระยะเวลาทีร่ถจอด  

คลกิเพือ่แสดงทศิทางการ
เคลือ่นที ่

เลือ่นเมาสไ์ปทีจ่ดุเพือ่
แสดงเวลา 

ตําแหน่งและระยะเวลาที่
รถจอด ขนาดของพืน้ที่
ใหญ่ = จอดนาน 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สําหรับรุ่น TR-600 จะมีการแสดงผลสถานะในขณะนั้นเพ่ิมดังน้ี 
สัญญลักษณ์รถสีเขียว แสดงว่ามีการเคลื่อนท่ี ถ้าเป็นสีเหลือง

แสดงว่ามีการติดเคร่ืองแต่ไม่มีการเคลื่อนท่ี ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่า
ความเร็วเกินกําหนด ถ้าเป็นสีเทาแสดงว่าจอดดับเครื่อง 

  แสดงสถานะว่ามีการติดเคร่ืองอยู่ ถ้าเป็นสีเทาแสดงว่าดับเครื่อง 
 แสดงสถานะว่ารับสัญญาณดาวเทียมได้ ถ้าเป็นสีเทาแสดงว่าอยู่ใน

ที่อับสัญญาณหรือมีการชํารุดของสายอากาศ 

 แสดงสถานะว่ามีการเคลื่อนไหวโดยการตรวจวัดจากMotion 
Sensor ถ้าเป็นสีเทาแสดงว่าไม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ 

การดูประวัติย้อนหลัง 
 ให้กําหนดวันที่ช่องวันหรือเลื่อนลูกศรสีแดงเพ่ือเลือกดูย้อนไป

แต่ละวัน  
 หากต้องการดูเฉพาะช่วงเวลาให้ใสข่้อมูลท่ีช่องเวลา 

 
ในส่วนของรายละเอียดของเวลา 

  แสดงว่ารถไม่มีการเคล่ือนที่ 
  แสดงทิศทางการเคลื่อนที 
 เวลาสีแดงแสดงว่าไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ อาจอยู่

ในที่อับสัญญาณ 
 เวลาสีเขียวแสดงว่าสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ และจะ

แสดงความเร็วข้างท้ายเวลา 

คลกิเพือ่ปรับการแสดงผล 

คลกิเพือ่ปรับระยะยอ่/ ขยาย 

คลกิเพือ่การแสดงผลลา่สดุ 



6. การจําลองการเดินทางของรถ 
คลิกที่ Simulation / จําลอง และการแสดงรายละเอียดอ่ืนๆได้แก่กราฟความเร็ว ระดับนํ้ามัน ติดเคร่ืองยนต์ จอดติด
เครื่องยนต์ เป็นต้น 
 

 

 
 

คลิกลากที่ Graph เพ่ือเลือกช่วงที่ต้องการจําลองการเดินทาง ติดตามดูการเดินทางอย่างละเอียด ในช่วงที่ต้องการ 
(Double Click เพ่ือ reset กลับไปเป็น full period เหมือนเดิม) 

 

 
 
อยากรู้ว่ารถอยู่ที่ไหน ความเร็วเท่าไหร่ ก็คลิกลากที่ Slider bar ได้เลย (หมายเหตุ แนะนําใหใ้ช้ Firefox, Chrome ซ่ึง
จะสามารถ load ได้เร็วกว่า IE อย่างเห็นได้ชัด)  

กดเพือ่จําลองการเดนิทาง

แสดงกราฟความเร็ว / เวลา 

แสดงระดับน้ํามัน  / เวลา 

เลือ่นปุ่ มเพือ่ดตํูาแหน่งรถบนแผนที ่
เป็นสญัลักษณ์ Balloon สแีดง 



7. ศูนย์กลางการแจ้งเตือน 

เลือกวัน เวลา กลุ่ม รถ เหตุการณ์ที่ต้องการ แล้วกดที่ค้นหา จะมีการแสดงของเหตุการณ์ขึ้นมา 
 

 
 

 
8. การค้นหารถที่อยู่ใกลเ้คียงจุดสนใจ 
เพียงเลือก ประจําตําแหน่ง / Site view แล้วกําหนด POI ที่ได้บันทึกไว้แล้ว กําหนดจํานวนรถที่ต้องการให้แสดงและ
รัศมี แล้วคลิกที่ค้นหา หรือ คลิกขวาบนตําแหน่งใดๆ บนแผนที่ เลือก menu Site View / ประจําตําแหน่งตรงน้ี  

 

  



9. การแสดงสภาพจราจร  

ให้คลิกขวาบนแผนที่ แล้วเลือก Show Traffic / แสดงการจราจร จะมีการแสดงแถบสตี่างๆแสดงสภาพจราจรใน
ขณะนั้น 
 

 
 
 
10. การสร้างเส้นทาง  
ให้กําหนดจุดเริ่มต้นโดยคลิกขวาบนแผนที่ แล้วเลือก Add waypoint / เพิ่มจุดผ่านสําหรับหาเส้นทาง แล้วไปทําไป
จนถึงจุดสิ้นสุด ระบบจะจําลองเส้นทางให้ ดังรูป 

 
 

 
 
 
  



การแสดงถาพถ่ายดาวเทียมพร้อมป้ายกํากับ 
 

 
 
11. การสร้างรายงาน 
คลิกที่ Configuration บริเวณมุมขวาบน แล้วเลือก Generate Report แล้วใส่เครื่องหมายถูกที่หน้าช่ือรถที่ต้องการดู
รายงาน หากต้องการดูรายงานสรุปให้คลิกที ่Summary Report รายงานภาพรวม 
หากต้องการดูรายงานแบบละเอียดคลิกที่ รายงานสําหรบัรถที่เลือก แล้วเลือกรายงานที่ต้องการดู  
 

 
 



รายงานภาพรวม 
 

 

 

 



ใน Summary report แสดงการใช้ความเร็วเกินกําหนด, การออกนอกเส้นทาง, การจอด, การจอดติดเครื่องยนต์ โดย
ในแต่ละ Report จะสามารถคลิก View เพ่ือดูรายละเอียดต่างๆ ได้เช่น 

 

คลิก View จากรายงาน ช่วงที่มีการขับเร็วเกินกําหนด 

    

 

ช่วงที่มีการเข้าในเขตห้ามเข้า หรือออกนอกพ้ืนที่ การเดินทางจาก Site หน่ึงไปอีก Site หน่ึง 

 ปรับปรุงเงื่อนไขการ Visit Site โดยหากไม่มีการจอด (ขับผ่าน) จะไม่ถือว่ามีการ Visit และสามารถปรับรัศมีของ Site 
ได้โดยกําหนด รัศมีจุดสนใจ เช่น 

 

 



รายงานสําหรับรถที่เลือก 
 

  
 

       
 
 



แสดงตําแหน่งของรถในแต่ละช่วงเวลา  
รูปแบบรายงานสามารถนําไปตรวจสอบการใช้นํ้ามันโดยคํานวณจากอัตราการสิ้นเปลือง 
 

 
 
รายงานแสดงการเข้าทํางานตาม site งานต่างๆ (Site Visiting Report) 
รายงานแสดงการเข้าทํางานตาม site งานต่างๆ โดยจะแสดงเวลาที่เข้าแวะ พร้อมระยะทางที่เดินทางไปสู่จุดแวะต่างๆ
ใช้สําหรับการบริหารทีมขาย หรือทีมบริการ 
 

 



แสดงช่วงเวลาที่มีการใช้ความเรว็เกินกําหนด 
 

 
 
แสดงช่วงเวลาที่มีการหยุดรถนานกว่ากําหนด 

 
 
รายงานแสดงการออกนองพื้นที ่

 



12. การต้ังค่าการทํางานของรถแต่ละคัน 
 
เม่ือ Login เข้าสู่ระบบการตดิตามท่านสามารถต้ังค่าการทํางานโดยเลือกรายการในแถบซ้ายมือ หรือเม่ืออยู่ในหน้า
แสดงแผนทีก่็ให้คลิกที่ ตั้งค่าการทํางาน บริเวณมุมซ้ายบนตามรูป 
 

 
 
หน้าต่างการบริหารรถจะแสดง ช่ือรถ / ช่ือรุ่นของเครื่องติดตาม / IMEI / วันหมดอายุของการบริการติดตามทาง 
website น้ี / ชนิดบริการ corporate (ดูข้อมูลย้อนหลังได้ 90 วัน) หรือ SME (ดูข้อมูลย้อนหลังได้ 15 วัน) / เครดิต 
เป็นจํานวนคร้ังของบริการ SMS ผ่านทาง website น้ี 
 

 
 
คลิกที่แก้ไขเมื่อต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลต่างๆของรถแต่ละคัน ก็จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา (ตามรูป) ใส่รายละเอียดใน
ช่องต่างๆเม่ือเสร็จแล้วให้คลกิที่ บันทึก  
การกําหนดความเร็วสูงสุดจะเป็นตัวกําหนดเสียงเตือนและสถานะของรถบนหน้าแสดงแผนที ่
ข้อควรระวัง  การแก้ไข IMEI ที่ไม่ถูกต้องจะทําใหข้้อมูลของเครื่องไม่สามารถแสดงบน website  
ปกติทางบริษัท โกลบอลไฟว์จะตั้งค่าต่างๆให้ท่านเรียบร้อยแล้วหากไม่จําเป็นกรุณาอย่าแก้ไขข้อมูล 



 
 
การเปลี่ยนไอคอนของรถแต่ละคัน 
 
คลิกที่ เปลี่ยนไอคอน  จะมีหน้าต่างใหม่แสดงขึ้นมาให้เลอืกไอคอนที่ท่านต้องการ 

 
 

  
 



13. การสร้าง / แก้ไขจุดสนใจ (Update custom POI( 

 
 
การ save POI สามารถทําได้โดย คลิกที่ 
icon marker ดังรูป 
 

 

หลังจาก click แล้วจะมี marker แสดงบน
แผนที่ เลื่อน marker ไปยังตําแหน่งที่
ต้องการ แล้วพิมพ์ช่ือที่ต้องการบันทึก แลว้
กด Save POI 
 

 
 
ระบบจะแจง้ว่าบันทึกได้หรือไม่ พร้อมกับ
แสดง icon บน map ทันท ี

การแก้ไขจุดสนใจ ให้คลิกที ่“บริหารจุดสนใจ” จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาเลือกการแสดง ย้าย แก้ไข เปลี่ยนไอคอน ลบ  

 
สามารถเพิ่มจุดสนใจและใสข่้อมูลพร้อมรูปลงในแผนที่ได้แบบไม่จํากัด เม่ือแก้ไขแล้วให้กดบันทึก 

 



 

 
 
14. Manage Allowed Area / Route (การบริหารขอบเขต / เส้นทาง) 
เพ่ือกําหนดบริเวณท่ีอนุญาตให้มีการเคลื่อนที่ของรถภายในบริเวณที่กําหนดเท่าน้ัน หากมีการเดินทางออกนอก อาณา
เขตหรือเส้นทาง ก็จะมีการเตือนให้ทราบ หรือจะต้ังให้เตือนเม่ือเข้าสู่อาณาเขตก็ได้ โดย: 
การต้ังค่า > การบบติดตามรถ > บริหารขอบเขต / เส้นทาง 
 



15. ตั้งค่าการทํางานแบบผ่านทางหน้า website  
ท่านสามารถต้ังค่าการทํางานของเครื่องติดตาม โดยให้เคร่ืองเตือนหากมีการเคลื่อนที่ของรถ หรือโทรกลับ หรือส่งขอ้มูล
กลับแบบ SMS (มีค่าใช้จ่ายของ SMS) ผ่านทางหน้า website ได้เลย (หรือจะใช้การส่งคําส่ังผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็
ได้) ดังนี ้

 

 

คลกิที ่ควบคมุ จะมหีนา้ตา่งใหมข่ึน้มา 



16. ตั้งค่าเพือ่กําหนดตารางการทํางาน 
ท่านสามารถต้ังค่าเพ่ือกําหนดตารางการทํางานแบบต่างๆทางหน้า website ฟรี เช่น กําหนดให้เวลากลางคืนทํางาน
แบบกันขโมยแต่เวลากลางวันเป็นแบบติดตามปกติ หรือ กําหนดการติดตามอย่างถี่พิเศษในบางช่วงเวลา หรือ โทรกลับ
เม่ือมีการเคลื่อนที่ หรือการต้ังค่าแบบอ่ืนๆตามความต้องการ โดยคลิกที่ การทํางานอัตโนมัติ / Schedule Job แล้ว
กําหนดค่าต่างๆตามต้องการ 

 



17. Account ย่อย และกําหนดสิทธ์ิให้กับ Account ย่อย 
ท่านสามารถสร้าง Account ย่อย และกําหนดสิทธิ์ให้กับ Account ย่อย ได้ตามตอ้งการโดยเริ่มจากสร้างกลุ่มผู้ใช้
ระบบ และกําหนดสิทธิของผูใ้ช้ระบบแต่ละกลุ่ม เช่นสามารถแสดงข้อมูลเฉพาะรถที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้น หรือเข้าดูข้อมูล
ได้อย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขการต้ังค่าต่างๆ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
ต่อไปให้กําหนดผู้ใช้ระบบ 

 
การเข้าสู่ระบบที่ http://vts3.abzolutetech.com ด้วย Account ย่อย ให้คลิกที่ "Account ย่อย / Sub 
account" แล้ว กรอก ชื่อ sub account @ main account ตามลําดับ 



18. Tracking on PDA หรือ ติดตามผ่านโทรศัพท ์
เพ่ือความสะดวกในการติดตาม คุณสามารถติดตามบุคคลหรือยานพาหนะได้เพียง Login เข้ามาใน website ของทาง
บริษัท ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที,่ iPhone, iPad, Smart Phone, Tablet  คุณก็จะเห็นตําแหน่ง
ของสืง่ที่ติดตามอยู่บนแผนที่พร้อมรายละเอียดของ วัน เวลา พื้นที่ สถานะการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ติดตามกับ Server 
และความเร็วโดย:  

QR code 

เข้าไปท่ี mobile.abzolutetech.com 
ใส่ Username / pass word  กําหนดการแสดงผล 
แล้วคลิก Login จะเข้าสู่หน้าแสดงผลใหม่เพ่ือเลือกรถที่
ต้องการ  ก็จะเห็นข้อมูลตําแหน่งของรถในเวลาปัจจุบัน 
ซ่ึงเป็นแบบย่อเพ่ือความไวในการเข้าถึงข้อมูล 

Application สําหรับ Smart Phone: Search หา “iAbzolute” 
 

iPhone / iPad: App Store Android: Google Play 

  

 
พิมพ์ Username / pass word > Login  
เลือกรายการ Overview Team | History Vehicle | Save POI 
 

 


