
มีนาคม 2561 

รายละเอียดการปฏบิตังิานส าหรับการตดิตัง้เครื่อง EDC 
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เครื่องรูดบัตรอิเล็คทรอนคิส์ (EDC) คืออุปกรณ์รบับัตรอิเล็คทรอนิคส์ 
แบบอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทย รองรับการช าระบัตรอิเล็คทรอนคิส์ 
ประเภท 

 บัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย (บัตร On Us) 
 บัตรเดบิต VISA และ Master card (บัตร Off Us) 
 บัตรเครดิต VISA และ Master card (บัตร Off Us) 

 
 

มีระบบรักษาความปลอดภัย ช่องทางการสื่อสารโดยให้เทคโนโลยี GPRS / LAN 

มาตราฐานเทียบเท่าสากล Europay , Visa, MasterCard  (EVM) มีเครื่อง Printer ในตัว 
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รปูแบบและประเภทบตัรทีร่องรบั 

บัตร On-us 

บัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทย 

บัตร Off-us 

บัตรเดบิตของธนาคารอื่น  

บัตรเครดิต VISA และ Master card 
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Functions การรบัช าระ 

Cash Management Department1 

เครือ่งสามารถสรา้ง Dynamic QR Code ส าหรับรับช าระเงินดว้ย 
Mobile Banking ของธนาคาร 

เครือ่งสามารถรับบัตรเดบิต VISA ของธนาคารกรุงไทย (On-Us) เพือ่รับ-ส่ง
ข้อมูลการช าระคา่สินค้าและบริการ 

เครือ่งสามารถรับบัตรเดบิต และบัตรเครดติ VISA และ MasterCard ของต่าง
ธนาคาร (Off-Us) เพือ่รับ-ส่งข้อมูลการช าระค่าสินคา้และบริการ 
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Cash Management Department1 

รูปแบบการใช้ QR Code ในประเทศไทยมีด้วยกัน 2 รปูแบบ 

2. แบบ Dynamic : QR Code จะเปลี่ยนในทุกรายการ เช่น 
ในร้านมีสินค้าที่หลากหลาย และราคาแตกต่างกันไป กรณี
นี้ ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องใส่จ านวนเงิน แต่ร้านค้าสามารถ
สร้าง QR Code จากแอปฯ ได้หลายอัน โดยก าหนดราคา
ของสินค้าแต่ละรายการ 

1. แบบ Static : QR Code จะไม่เปลี่ยนแปลง ร้านค้า
สามารถพิมพ์และติดไว้ที่ร้านได้ตลอด จนกว่าข้อมูล
การช าระเงินจะเปลี่ยนไป โดยลูกค้าเป็นผู้ใส่จ านวน
เงินที่ต้องการจะช าระเอง 
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กระบวนการท างานของเครือ่ง EDC 



7 
Cash Management Department1 

เมนูการท างานของเครื่อง EDC 

ขั้นตอนการใช้งานเมนูต่าง ๆ 
1. ขั้นตอนการท ารายการ QR 
2. ขั้นตอนการท ารายการขาย 
3. ขั้นตอนการยกเลิกรายการ 
4. ขั้นตอนการพิมพ์รายงาน 
5. ขั้นตอนการโอนยอดเข้าบัญชี 
6. ขั้นตอนอื่น ๆ 
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Cash Management Department1 

Day to Day 

เจ้าหน้าหน่วยงาน 
จัดเตรียมเครื่อง EDC 
เพื่อเตรียมการรับช าระ

เงิน 

ลูกค้าเดินทางมาเพื่อช าระ
เพื่อช าระด้วยช่องทาง

ต่างๆ 
1. QR Payment (เมนู 1) 
2. บตัรเดบิตหรอืบตัร

ATM ธนาคารกรุงไทย 
(On Us)  (เมนู 2) 

3. บตัรเดบิตหรอืบตัร
เครดติ ตา่งธนาคาร  
(Off Us)  (เมนู 2) 

 

สิ้นวัน 
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ตรวจสอบยอดเงินจากสลิ
ปการท ารายการทั้งหมด 

A. โดยพิมพ์สรุปยอด
การท ารายการ 
(กดปุ่มพิมพ์ซ้ า) 

B. เข้าดูรายงานผ่าน 
KTB Corporate 
Online  

2. ท าการสรุปยอดเข้าบัญชี 
(เมนู 4) ก่อนเวลา 22.45 
น. ของทุกวัน 

วันรุ่งขึ้น 
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ตรวจสอบยอดเงินจาก
บัญชี  (Statement) 

2. น าเงินส่งคลัง 
 

 

Day 1 Day 1 Day 2 



การโอนเงนิ เมื่อท ารายการผ่านเครื่อง EDC ของ หน่วยงานภาครัฐ 

 กด Settlement  
ภายใน 22.45 น.ของวนั  
  

เงนิโอนเขา้บญัชหีนว่ยงาน
ภายใน 24.00 น.ของวนั 

!!!! หากไมก่ด Settlement เงนิจะไมโ่อนเขา้บญัช ี!!!! 
  

หากลมืกด Settlement ตอ้งท าอยา่งไร?  

เจา้หนา้ทีต่อ้งท าการกด Settlement กอ่นทีจ่ะเร ิม่ท ารายการในวนัใหม ่โดยยอดเงนิจะถกูโอนรวมกนักบั
วนัทีท่ ารายการใหม ่
  

Day 1 
ท ารายการ 500 บาท 

 ลมืกด Settlement  

ภายใน 22.45 น. 

  Day 2 
กด Settlement 
ตอน 8.00 น. 

Day 2 
ท ารายการ 1000 บาท 

Day 2 
กด Settlement 
ตอน 16.30 น. 

Day 2 
เงนิโอนเขา้บญัชี

จ านวน 1500 บาท 
ภายใน 24.00 น. 

หมายเหต ุ: รายงานจะออกแยกเป็น 2 สว่น เป็นยอด 500 บาท และ ยอด 1000 บาท 
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0 Cash Management Department1 

Use Case 1 

ท ารายการเเล้วกระดาษไม่พิมพ์ ท าอย่างไร 
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1 Cash Management Department1 

Use Case EDC 

1. แจ้งให้ผู้มาช าระตรวจสอบ PIN ว่ากดถูกต้องหรือไม่  
2. หากผิดไมเ่กิน 3 ครั้ง สามารถ Reset PIN ได้ทีเ่ครือ่ง ATM กรณีที่ผิดเกินกวา่ 3 ครั้ง กรุณาแจ้งให้

ติดต่อสาขาเพือ่ Reset Password  

ท ารายการเเล้วขึ้น EMCI Error ท าอยา่งไร 

กรณีพบปญัหา EDC ค้นหาสญัญาณไม่พบ หรือตอ้งการ reset การเชือ่มตอ่สญัญาณ 

1. ไปที่ หนา้จอเมนูหลัก (สังเกตุหน้าจอ EDC ด้านซา้ยบน มขี้อความ “Main Menu” 
2. กดปุ่ม Enter (ปุ่มสีเขยีว) 
3. กด 4 (ฟังก์ชั่น) 
4. กด 1111 (รหัสผา่น)  กดปุ่ม Enter (ปุ่มสีเขียว)  กด 4  (เลือก GPRS) 
5. รอเครือ่ง EDC reboot 
6. เมือ่เครื่องท าการ reboot เรียบรอ้ย  ใหเ้ข้าหนา้จอเมนูหลัก  จะพบสญัญาณได้จากหน้าจอด้าน

ขวามอืบน  เป็นอักษรรูปตัว G 
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2 Cash Management Department1 

Use Case EDC 

1. ติดต่อ KTB Merchant Call Center 02-
208-7992  

2. กรอกแบบฟอร์มขอปรับปรุงรายการ และส่ง
ส าเนาสลิปการท ารายการมาที่ : 
edc.merchant@ktb.co.th 
       แจ้งปญัหาขอปรับปรุงรายการ

เนือ่งจากยอดโอนไมถู่กต้อง 
       ชื่อหนว่ยงาน : 
       TID : 
       ชื่อ-โทรศัพท์ :  

3. ธนาคารจะท าการปรบัปรุงรายการภายในวัน  
(SLA =2 วันท าการ) และจะแจ้งผลการท า
รายการกลับตามชอ่งทางอีเมล ์

 หากหน่วยงานพบปัญหาการท ารายการไม่ถกูต้องแต่ด าเนินการสรปุยอดไปเรยีบร้อยแล้ว 

mailto:edc.merchant@ktb.co.th
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3 Cash Management Department1 

การแกไ้ขปัญหาเบื้องต้น 

ขั้นตอนการใส่ม้วนสลิป 

1. ดันที่ปิดฝาครอบ 
(สีด า) ขึ้นตามลูกศร  

2. ใส่กระดาษ และจัด
กระดาษให้ตรงกับฝา
ครอบ  

3. ปิดฝาครอบให้
แน่นสนิท (มีเสียง
คลิ๊ก)  



การจัดการกระดาษสลิป 

1. ธนาคารกรุงไทยจัดสง่กระดาษสลิปพร้อมเครื่อง EDC จ านวน
ทั้งสิ้นคือ 7 ม้วนต่อเครื่อง 

2. เมือ่กระดาษสลิปหมด  หน่วยงานสามารถติดต่อสาขาใกลเ้คียง
เพือ่ขอกระดาษสลิปเพิ่มเติม 
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5 Cash Management Department1 

ช่องการแจ้งปัญหา 

Merchant Contact Center  :  02-208-7992      
E-mail มาที ่ edc.merchant@ktb.co.th 
Subject : แจ้งหัวข้อปัญหาที่พบ 
ชื่อหน่วยงาน : 
TID : 
ชื่อและเบอรโ์ทรศพัท์ : ผู้ประสานงาน 

Loxbit Contact Center  :  02-508-5500 
 

mailto:edc.merchant@ktb.co.th


KTB Cash Card “กรุงไทย พร้อมจ่าย”  
เพ่ือใช้ทดแทนเงินสดเพื่อช าระเงิน ณ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
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ลักษณะบัตร 

การใช้งาน สามารถใช้ช าระค่าสินค้า/บริการผ่านเครื่อง EDC ของ
หน่วยงานราชการ และเบิกถอนเงินสด รวมทั้งบริการต่าง ๆ 
ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย ซึ่งได้แก่เครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) 

กลุ่มลูกค้า บุคคลธรรมดา 

เป็นบัตรแถบแม่เหล็กท่ีใช้แทนเงินสด ซึ่งผู้ถือบัตร
สามารถเติมเงินในบัตรก่อนใช้งาน โดยไม่ต้องเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคาร และใช้ PIN 4 หลักในการท า
รายการ 
ประเภทบตัร 
1. บตัรชนดิระบจุ านวน: 1,000 / 5,000 / 10,000 / 20,000 บาท* 
2. บตัรชนดิไมร่ะบจุ านวน: ยอดเงินเปน็ไปตามที่ลูกค้าต้องการเติม 
 
*ธนาคารจะพิจารณาจากยอดรับเงินของแต่ละหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง 

• ฟรี  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า* 
• ฟรี  ค่าธรรมเนียมรายปี* 
• ฟ รี   ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ข อ คื น เ งิ น 
(Refund)* 
• ไม่ก าหนดการเติมเงินขั้นต่ า 
 

• วงเงินสูงสุดใช้งาน 200,000 บาท 
• อายุบัตร 5 ปี 
 
 
 
 
 

* ถึงสิ้นปี 2018 

เติมเงิน ผ่านช่องทางต่างๆของ
ธนาคารกรุงไทย 
ช าระเงนิ ผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย 
ท าธรุกรรม สอบถามยอด/ฝาก/ถอน/โอน ได้ 
ณ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 
 





ประเภทบตัร รูปบตัรใหม ่ รูปบตัร 

ATM CLASSIC CORPORATE CARD 
CBIN 504367092, 
ใช้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านเครื่อง Mobile EDC 
ของธนาคารเท่าน้ัน ณ. จุดบริการท่ีก าหนด 

ATM CLASSIC EXCISE SMART CARD 
CBIN 5043670901, 9900060901 
ใช้ช าระภาษีสรรพสามิต ผ่านเครื่อง Mobile EDC ณ 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี 

ATM CLASSIC TRANSPORT 
CBIN 5043670904, 9900060904 
ใช้ช าระค่าธรรมเนียมรายเท่ียว(ค่าขา)ผ่านเครื่อง 
Mobile EDC ณ. จุดบริการของบริษัทขนส่ง จ ากัด 

NORMAL ATM CLASSIC TAX CARD 
CBIN 5043670900 
ใช้บัตรช าระค่าภาษีผ่านเครื่อง Mobile EDC ณ. จุด
บริการที่ก าหนด 

- 

 ค่าธรรมเนียมท าบัตร 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี  130  บาท 
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บตัร ATM Corporate Card 
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