


ขั้นตอนการใช้งาน
เครื่อง EDC

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ



ปุ่มการใช้งาน เมนูหลัก

รายการ QR
รายการขาย

ยกเลิกรายการ
โอนยอดเข้าบัญชี

1) รายการ QR
2) รายการขาย
3) ยกเลิกรายการ
4) โอนยอดเข้าบัญชี

พิมพ์ซ้ า

พิมพ์รายการ

ค าแนะน าการใช้งานเครื่อง EDC เบื้องต้น



ปุ่มการใช้งาน

1) พิมพ์ซ้ ารายการสุดท้าย
2) พิมพ์ซ้ ารายการอื่น
3) โอนยอดล่าสุด

พิมพ์รายการซ้ า

พิมพ์ซ้ ารายการสุดท้าย
พิมพ์ซ้ ารายการอื่น

โอนยอดล่าสุด

พิมพ์รายงาน

ค าแนะน าการใช้งานเครื่อง EDC เบื้องต้น



ปุ่มการใช้งาน

1) พิมพ์ยอดรวม
2) พิมพ์รายละเอียด
3) พิมพ์รายการ TAX

พิมพ์รายงาน

พิมพ์ยอดรวม
พิมพ์รายละเอียด

พิมพ์รายการ TAX

ค าแนะน าการใช้งานเครื่อง EDC เบื้องต้น



1. ขั้นตอนการท ารายการ QR
2. ขั้นตอนการท ารายการขาย
3. ขั้นตอนการยกเลิกรายการ
4.   ขั้นตอนการพิมพ์รายงาน
5.   ขั้นตอนการโอนยอดเข้าบัญชี
6.   ขั้นตอนอื่นๆ

6.1 กรณีต้องการพิมพ์สลิปอีกครั้ง

ขั้นตอนการใช้งานเมนูต่างๆ



ขั้นตอนการท ารายการ QR
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ขั้นตอนการท ารายการ QR

1) รายการ QR
2) รายการขาย
3) ยกเลิกรายการ
4) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กด 1 เพื่อท ารายการ QR

QR  Payment
1) สร้าง QR Code
2) ตรวจสอบการช าระเงิน

จะเข้าสู่ เมนูย่อย
กด 1 เพื่อสร้าง QR Code

ยอด                  0.00
ระบุเงินและกด ENTER

กดระบุยอดเงินถึงทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
แล้วกด ENTER 

สร้าง QR Code

Ref.1 :

ระบุหมายเลข Ref1 ของ
หน่วยงานนั้น แล้วกดปุ่ม Enter

1.1 การสร้าง QR Code Ref ของหน่วยงานสามารถมีได้สูงสุด
18 หลัก และต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น



ขั้นตอนการท ารายการ QR

แสดง QR Code ที่สลิป
1. แสดง      
2. ไม่แสดง

หน้าจอเคร่ือง EDC จะแสดง 2 เมนูย่อย กด 1) หน้าจอเคร่ือง EDC จะโชว์ QR 
Code ที่ EDC และพิมพ์ออกมาที่ Sale 
Slip ด้วย

1.1 การสร้าง QR Code

ระบุหมายเลข Ref 2 ของ
หน่วยงานนั้น แล้วกดปุ่ม Enter

สร้าง QR Code

Ref.2 :

กด 2) หน้าจอเคร่ือง EDC จะโชว์ QR 
Code ที่ EDC เท่าน้ัน

Ref ของหน่วยงานสามารถมีได้สูงสุด
18 หลัก และต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น



ขั้นตอนการท ารายการ QR

สแกน QR Code ที่แสดงบน Sale Slip 
หรือ บนเคร่ือง EDC 

ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงิน ที่
ปรากฏบนหน้าจอสมาร์ทโฟน หาก
ถูกต้อง กดตกลง

1.1 การสร้าง QR Code

ใช้สมาร์ทโฟนเปิด Application ->
KTB Netbank เลือกสแกน QR 
เพื่อจ่าย

หากข้อมูลถูกต้อง กดยืนยัน
อีกครั้ง



ขั้นตอนการท ารายการ QR

1.1 การสร้าง QR Code

ระบบด าเนินการช าระเงินส าเร็จ 



ขั้นตอนการท ารายการ QR

เมนูหลัก กด 2
เพื่อตรวจสอบการช าระเงิน

QR  Payment
1) สร้าง QR Code
2) ตรวจสอบการช าระเงิน

เครื่อง EDC จะท าการตรวจสอบรายการ
ช าระ จากระบบ Prompt Pay

พิมพ์ Slip รายการ QR

ก าลังพิมพ์

เม่ือเคร่ือง EDC ตรวจพบรายการช าระเข้ามา 
จะน ารายการนั้นมาพิมพ์ Sale Slip เพื่อใช้เป็น
หลักฐานการรับช าระเงินให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐเก็บไว้

1.2 การตรวจสอบการช าระเงนิ

พิมพ์ Slip รายการ QR

กรุณารอสักครู่



ขั้นตอนการท ารายการขาย
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ขั้นตอนการท ารายการขาย

1) รายการ QR
2) รายการขาย
3) ยกเลิกรายการ
4) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กด 2 เพื่อท ารายการขาย

รายการขาย
สอด/รูด/กดเลขบตัร

น าบัตร On-us รูดด้านข้าง

รายการขาย
4532 15XX XXXX 4799
ยอด:    1.00 
ระบุเงินและกด ENTER

ตรวจสอบหมายเลขบัตร และใส่ยอดเงิน
แล้วกดปุ่ม ENTER

รายการขาย

ใส่รหัส: ****

หน้าจอจะแสดงรายการ ENTER PIN ให้
ลูกค้าใส่รหัสบัตร (PIN) และกดปุ่ม 
ENTER

2.1 ทดสอบบัตร On-us



ขั้นตอนการท ารายการขาย

ตรวจสอบหมายเลขบัตร และ     
ยอดเงินแล้วกดปุ่ม ENTER

รายการส าเร็จ

ก าลังพิมพ…์..

ระบบอนุมัติเครื่องจะพิมพ์สลิป และหน้าจอ
ขึ้นรายการส าเร็จ 
(ให้ผู้ถือบัตรเซ็นชื่อรับรอง และเจ้าหน้าที่
เก็บสลิปส่วนนี้ไว้เป็นหลักฐาน)

กรุณาตรวจสอบชื่อและเลข
บัตรบนสลิปพิมพซ์้ าส าเนา
ลูกค้า

ยืนยันกด ENTER

ตรวจสอบชื่อและหมายเลขบัตรบนสลิป 
หากถูกต้องกดปุ่ม ENTER ที่เครื่องอีก
ครั้ง เพื่อพิมพ์ส าเนาสลิปในส่วนของผู้ถือ
บัตร(เพื่อให้ผู้ถือบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐาน)

2.1 ทดสอบบัตร On-us

รายการขาย
V-KTB
4532 15XX XXXX 4799
ยอด:    1.00
บัตรหมดอาย:ุ1902

ยืนยัน กด ENTER

รายการขาย
COM:            900791

Ref 1: 

Ref ของหน่วยงานสามารถมีได้สูงสุด
18 หลัก และต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น

ระบุหมายเลข Ref1 ของ
หน่วยงานนั้น แล้วกดปุ่ม Enter



ขั้นตอนการท ารายการขาย

2.1 ทดสอบบัตร On-us เครื่องจะพิมพ์สลิปให้ทางเจ้าหน้าที่และผู้ถือบัตรเกบ็ไว้เป็นหลักฐาน



ขั้นตอนการท ารายการขาย

1) รายการ QR
2) รายการขาย
3) ยกเลิกรายการ
4) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กด 2 เพื่อท ารายการขาย

รายการขาย
สอด/รูด/กดเลขบตัร

น าบัตร Off-us สอดบัตร
ด้านล่างเครื่อง

รายการขาย
MC-KTC
5407 XXXX XX12 3456
ยอด:    1.00
ระบุเงินและกดEnter

ตรวจสอบหมายเลขบัตร และใส่ยอดเงิน
แล้วกดปุ่ม ENTER

รายการขาย
MC-KTC
5407 XXXX XX12 3456
ยอด:      1.00
บัตรหมดอาย:ุ    0912
ยืนยันกด ENTER

2.2 ทดสอบบัตร Off-us

ยืนยันหมายเลขบัตร และยอดเงินแล้ว
กดปุ่ม ENTER



ขั้นตอนการท ารายการขาย

รายการขาย
REF1                 1234

ก าลังพิมพ…์.

ระบบอนุมัติเครื่องจะพิมพ์สลิป และหน้าจอ
ขึ้นรายการส าเร็จ 
(ให้ผู้ถือบัตรเซ็นชื่อรับรอง และเจ้าหน้าที่
เก็บสลิปส่วนนี้ไว้เป็นหลักฐาน)

กรุณาตรวจสอบชื่อและเลข
บัตรบนสลิปพิมพซ์้ าส าเนา
ลูกค้า

ยืนยันกด ENTER

ตรวจสอบชื่อและหมายเลขบัตรบนสลิป 
หากถูกต้องกดปุ่ม ENTER ที่เครื่องอีก
ครั้ง เพื่อพิมพ์ส าเนาสลิปในส่วนของผู้ถือ
บัตร(เพื่อให้ผู้ถือบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐาน)

2.2 ทดสอบบัตร Off-us

KTB OFF US :

Ref 1: 

Ref ของหน่วยงานสามารถมีได้สูงสุด
18 หลัก และต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น

ระบุหมายเลข Ref1 ของ
หน่วยงานนั้น แล้วกดปุ่ม Enter



ขั้นตอนการยกเลิกรายการ
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ขั้นตอนการยกเลิกรายการ

1) รายการ QR
2) รายการขาย
3) ยกเลิกรายการ
4) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กดเลข 3
(ยกเลิกรายการ) 

ยกเลิกรายการ

รหัสผ่าน : XXXX

กดรหัสผ่าน 1111 และกดปุ่ม ENTER

ยกเลิกรายการ

สลิป(Trace) #: 6

กดสลิป(Trace) และกดปุ่ม ENTER

ยกเลิกรายการ

Appr #:577397007

ใส่ Appr Code แล้วกดปุ่ม
ENTER (สีเขียว

3.1 การยกเลิกรายการบัตร On-us

จุดสังเกตุรายการ On Us ท่ี 
approve code มี 9 หลัก

** การยกเลิกรายการ เฉพาะรายการบัตร On-us เท่านั้น ต้องใส่ทัง้ Trace No และ Approve code



ขั้นตอนการยกเลิกรายการ

ยกเลิกรายการ
รายการขาย
V-KTB
4532 XXXX XX12 4799
ยอด:               1.00

ยืนยันกด ENTER

ตรวจสอบยอดที่ต้องการยกเลกิ     
หากถูกต้องให้กด ENTER เพื่อยืนยัน
และด าเนินการต่อ

ยกเลิกรายการ

ก าลังพิมพ์ . . .

หากระบบอนุมัติ เครื่องจะพิมพ์สลิป
และรายละเอียดรายการที่ยกเลิกให้
ผู้ถือบัตรเซ็นชื่อรับรองและเจ้าหน้าที่     
เก็บไว้เป็นหลักฐาน

สิ้นสุดรายการ

ตรวจสอบชื่อและหมายเลขบัตรบนสลิป 
หากถูกต้องกดปุ่ม ENTER อีกครั้งเพื่อ
พิมพ์ส าเนาสลิปในส่วนของผู้ถือบัตร 
เพื่อให้ผู้ถือบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3.1 การยกเลิกรายการบัตร On-us



ขั้นตอนการยกเลิกรายการ

1) รายการ QR
2) รายการขาย
3) ยกเลิกรายการ
4) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กดเลข 3
(ยกเลิกรายการ) 

ยกเลิกรายการ

รหัสผ่าน : XXXX

กดรหัสผ่าน 1111 และกดปุ่ม ENTER

ยกเลิกรายการ

สลิป(Trace) #: 6

กดสลิป(Trace) และกดปุ่ม ENTER

3.2 การยกเลิกรายการบัตร Off-us

ยกเลิกรายการ
รายการขาย
MC-KTC
5407 XXXX XX12 9660
ยอด:               1.00

ยืนยันกด ENTER

ตรวจสอบยอดที่ต้องการยกเลกิ     
หากถูกต้องให้กด ENTER เพื่อยืนยัน
และด าเนินการต่อ



ขั้นตอนการยกเลิกรายการ

ยกเลิกรายการ

ก าลังพิมพ์ . . .

หากระบบอนุมัติ เครื่องจะพิมพ์สลิป
และรายละเอียดรายการที่ยกเลิกให้
ผู้ถือบัตรเซ็นชื่อรับรองและเจ้าหน้าที่     
เก็บไว้เป็นหลักฐาน

สิ้นสุดรายการ

ตรวจสอบชื่อและหมายเลขบัตรบนสลิป 
หากถูกต้องกดปุ่ม ENTER อีกครั้งเพื่อ
พิมพ์ส าเนาสลิปในส่วนของผู้ถือบัตร 
เพื่อให้ผู้ถือบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3.2 การยกเลิกรายการบัตร Off-us



ขั้นตอนการพิมพ์รายงาน

4

ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมรายงานทกุสิ้นวัน
ก่อนระบบ Settlement



ขั้นตอนการพิมพ์รายงาน

1) รายการ QR
2) รายการขาย
3) ยกเลิกรายการ
4) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กด ปุ่ม พิมพ์รายงาน

1) พิมพ์ยอดรวม
2) พิมพ์รายละเอียด
3) พิมพ์รายการ TAX

เมื่อกดปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
หน้าจอจะแสดงการพิมพ์รายการต่างๆ   
ให้เลือกใช้งาน

1) พิมพ์ยอดรวม
2) พิมพ์รายละเอียด
3) พิมพ์รายการ TAX

กดเลข 1 2 หรือ 3 เพื่อเลือกรายการที่
จะพิมพ์รายงาน
ในตัวอย่างนี้ จะสาธิตการพิมพ์ยอดรวม

พิมพ์ยอดรวม

โฮซ์ท
KTB ON US

กดปุ่มขึ้นหรือลงในวงกลมแดง เพื่อ
เลือกโฮซ์ทที่ต้องการพิมพ์รายงาน
หลังจากนั้นกด ปุ่ม ENTER

4. การพิมพ์รายงาน

พิมพ์
รายงาน



ขั้นตอนการพิมพ์รายงาน

พิมพ์ยอดรวม

ก าลังพิมพ์ . . .

4. การพิมพ์รายงาน
เครื่องจะพิมพ์สลิปตามรายละเอียดที่เลือก



ขั้นตอนการโอนยอดเข้าบัญชี

5

ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมรายงานทกุสิ้นวัน
ก่อนระบบ Settlement



ขั้นตอนการโอนยอดเข้าบัญชี

1) รายการ QR
2) รายการขาย
3) ยกเลิกรายการ
4) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กดเลข 4
(โอนยอดเข้าบัญชี) 

โอนยอดเข้าบัญชี

รหัสผ่าน : XXXX

กดรหัสผ่าน 1111 และกดปุ่ม ENTER

โอนยอดเข้าบัญชี

1) โอนทีละโฮซ์ท
2) โอนทั้งหมด

หน้าจอจะแสดงตัวเลือกการโอนยอดเข้า
บัญชี  โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกโอนทีละ
โฮซ์ท หรือโอนยอดทั้งหมดได้ โดยกดเลข 1
หรือ 2
ในตัวอย่างนี้ จะสาธิตการโอนยอดทีละโฮซ์ท

โอนยอด KTB ON US
ขาย             2000.00
คืนเงิน               0.00

ยืนยันกด ENTER

ตรวจสอบยอดที่เราต้องการจะ
โอนยอด ถ้าถูกต้องกด ENTER

5. การโอนยอดเข้าบัญชี



ขั้นตอนการโอนยอดเข้าบญัชี

สิ้นสุดรายการ

หากระบบอนุมตัิ เครื่องจะพิมพ์สลิปให้ทางเจ้าหน้าที่
เก็บไว้เป็นหลักฐาน

5. การโอนยอดเข้าบัญชี



6.1 กรณีต้องการพิมพ์สลิปอีกครั้ง
ขั้นตอนการใช้งานอื่นๆ
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ขั้นตอนการใชง้านอื่นๆ

1) รายการ QR
2) รายการขาย
3) ยกเลิกรายการ
4) โอนยอดเข้าบัญชี

เมนูหลัก  กด ปุ่ม พิมพ์ซ้ า

1) พิมพ์ซ้ ารายการสุดท้าย
2) พิมพ์รายการอื่น
3) โอนยอดล่าสุด

เมื่อกดปุ่ม “พิมพ์ซ้ า”
หน้าจอจะแสดงการพิมพ์รายการต่างๆ 
ให้เลือกใช้งาน

1) พิมพ์ซ้ ารายการสุดท้าย
2) พิมพ์รายการอื่น
3) โอนยอดล่าสุด

กดเลข 1 2 หรือ 3 เพื่อเลือกรายการที่จะ
พิมพ์ซ้ า
(กรณีโอนยอดล่าสุดต้อง กดปุ่มขึ้น/ลง 
เพื่อเลือกโฮซ์ทด้วย)
กรณีกด 2 เพื่อเลือกพิมพ์ซ้ ารายการอื่น

พิมพ์รายการอื่น

สลิป (TRACE)# : 1

ผู้ใช้งานต้องใส่หมายเลขสลิป 
(TRACE)  ที่ต้องการพิมพ์ซ้ า
แล้วกดปุ่ม ENTER

5.1 การพิมพ์สลิปอีกครั้ง

พิมพ์ซ้ า



ขั้นตอนการใชง้านอื่นๆ

พิมพ์รายการ

ก าลังพิมพ์ . . .

เครื่องจะพิมพ์สลิปตามรายละเอียดที่เลือก5.1 การพิมพ์สลิปอีกครั้ง


